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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за материјално-финансијске послове 

07 број 404-ЈН-185/19-292 
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) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-185/19-290 од 16.01.2020. године, 
доносим 
 

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

  ЈН број 185/19 
 

1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ  Оквирни споразум у отвореном поступку јавне набавке услуга, обликованом у 28 
партија - Одржавање возила, транспортних средстава, механизације, радних машина, мотоцикала и друго, 
ЈН 185/19 

 
За Партију 1 - ПУ Бор на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим понуђачама: 

 
 

1) Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина Бресје бб 
2) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 
3) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 
4) СЗТР „Ауто-Аца“ Радуновић Ненад предузетник, Параћин Ул. Милована Глишића бб 
5) „Гацо“ доо Кочане, Дољевац, Кочане бб 
6) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 
7) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 
8) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 
9) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
10) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
11) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
12) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 
13) „ВГ Комерц 2010“ д.о.о. Велико Градиште, Бошка Вребалова 11 
14) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 
15) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
16) „Auto Bane Group“доо, Зајечар ул. Неготински пут 44 
17) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 
18) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
19) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
20) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 
21) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
22) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 
23) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
24) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 
25) „Аутоцентар Куси“ доо , Зајечар Неготински пут бб 
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26) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 
27) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
28) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
29) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
30) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
31) “Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
32)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
33) СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 11 
34) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
35) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
36) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 
37) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 
38) СТР „Еуроауто“ Дарко Стевановић пр, Бор Николе Пашића 11 
39)  „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 
40) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
41) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
42) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 
43) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 
44) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
45) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 
46) „Аутоцентар Јовановић“ доо, Неготин Ул. Радета М. Јовановића 25 
47) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 
48) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
49) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
50) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 
51) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
52) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 
53) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
54) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
55) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
56) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
57) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
58) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 
59) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
60) ПР Радосављевић Јовица СЗР „Truck servis“ Јагодина Буковче бб 
61) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
62) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
63) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
64) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
65) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158. 

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

 
1) „ПСЦ Вуковић“ доо, Шабац Обилазни пут бб 
2)  „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
3) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
4) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
5) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
6) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

7)  „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
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8) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
9) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 
10) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 
11) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
12) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
13) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
14) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 
15) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 
16) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
17)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
18) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 
19) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
20) СТР „Аутостоп“ Ваљево, Славица Сарић предузетник,Тиће Миловановића 34 
21) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
22)  „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  
23) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
24) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
25) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 
26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
27) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 
28) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
29) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
30) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
31) „AKS аутомотиве“ доо , Шабац, Ул. Гаврила Принципа бб 
32) „АЦП аутомотиве“ доо , Шабац, Обилазни пут бб 
33) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
34) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
35) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
36) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
37) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
38) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 
39) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
40) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
41) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
42) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
43) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
44) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

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

 
1) Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић Предузетник, Лесковац Ул. Скадарска 2 

2) ЗР „Ауто Мирко“ , Лазић Саша пр, Прокупље Ул. Малопланска 16 
3) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 
4) ЗТР „Сервис Буца“  Тања Стевановић пр, Лесковац, Горње Синковце 
5) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 
6) „Гацо“ доо Кочане, Дољевац, Кочане бб 
7) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 
8) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
9) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
10) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
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11) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 
12) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 
13) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
14) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
15) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
16) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 
17) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
18) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 
19) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
20) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 
21) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
22) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 
23) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
24) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
25) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
26) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
27) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
28)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
29) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
30) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
31) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 
32) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 
33)  „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 
34) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
35) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
36) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 
37) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 
38) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
39) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 
40) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 
41) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
42) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
43) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 
44) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
45) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 
46) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
47) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
48) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
49) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
50) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
51) ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ , Ниш Ул. Краља Стевана Првовенчаног 40  
52) ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17 
53) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 
54) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
55) „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица Загужање 
56) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
57) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
58) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
59) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
60) СЗР„Сервис Моца“ Коцић Момчило пр Лесковац, Мрштане  
61) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 
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За Партију 4 - ПУ Зајечар на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 

 
1) Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина Бресје бб 

2) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 

3) ТР „МБ комерц“ Алексић Драган предузетник, Сокобања Ул. Алексе Маркишића 155/5 

4) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 

5) СЗТР „Ауто-Аца“ Радуновић Ненад предузетник, Параћин Ул. Милована Глишића бб 

6) „Гацо“ доо Кочане, Дољевац, Кочане бб 

7) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 

8) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 

9) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 

10) СЗТР „Зебра“ Јовица Тодоровић пр, Књажевац, Добривоја Радосављевића 7  

11) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

12) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

13) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

14) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 

15) „ВГ Комерц 2010“ д.о.о. Велико Градиште, Бошка Вребалова 11 

16) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

17) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

18) „Auto Bane Group“доо, Зајечар ул. Неготински пут 44 

19) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 

20) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

21) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

22) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

23) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

24) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

25) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

26) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

27) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 

28) „Аутоцентар Куси“ доо , Зајечар Неготински пут бб 

29) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 

30) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

31) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

32) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

33) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

34) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

35)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

36) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

37) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

38) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

39) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 

40)  „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 
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41) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

42) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

43) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 

44) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 

45) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

46) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 

47) „Аутоцентар Јовановић“ доо, Неготин Ул. Радета М. Јовановића 25 

48) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 

49) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

50) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

51) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 

52) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 

53) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

54) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

55) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

56) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

57) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

58) ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ , Ниш Ул. Краља Стевана Првовенчаног 40  

59) ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17 

60) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

61) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 

62) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

63) ПР Радосављевић Јовица СЗР „Truck servis“ Јагодина Буковче бб 

64) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

65) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

66) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

67) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

68) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

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

 
1)  ТРГО-АУТО“ ДОО, Србобран Ул. 19. Октобра 18 

2) „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 

3) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

4) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

5) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

6) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71 

7) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

8) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  

9) „Машиноремонт“ доо, Сента ул. Петефи Шандора 45 а  

10) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

11) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

12) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

13) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
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14) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

15) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

16) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 

17) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

18)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

19) „Ауто центар Цуне“ доо, Зрењанин Ул. Багљаш запад 7 

20) СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник, Код гробља 11 

21) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

22) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

23)  „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

24) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

25)  „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

26) „Ауто стакла Иванић“, Нови Сад Ул. Мојковачка 9 

27) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

28) „АЦ Интерсрем“ доо, Ветерник Новосадски пут 112 

29) „Стојанов ауто“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 12 

30) „Стојанов“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 16 

31) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

32) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

33) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 

34) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

35) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

36) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

37) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

38) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

39) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

40) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

41) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

42) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

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

1) Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина Бресје бб 

2) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 

3) СЗТР „Ауто-Аца“ Радуновић Ненад предузетник, Параћин Ул. Милована Глишића бб 

4) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 

5) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 

6) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

7) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

8) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

9) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 

10) Група понуђача: „ИНТЕРАУТО“ доо Чачак, Скадарска 7 и Аутолимарска радња  „Пера +“, Бојан 

Симчевић пр Крушевац, Јована Савковића 15 

11) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 
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12) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

13) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 

14) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

15) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

16) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

17) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

18) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

19) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

20) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 

21) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

22) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

23) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

24) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

25) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

26)  „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

27) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

28) СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 11 

29) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

30) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

31) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

32)  „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  

33) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

34) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

35) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 

36) „Брана комерц“ доо, Крушевац Ул. Јасички пут 15 

37) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 

38) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

39) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 

40) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

41) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

42) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 

43) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

44) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

45) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

46) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

47) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

48) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

49) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

50) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

51) ПР Радосављевић Јовица СЗР „Truck servis“ Јагодина Буковче бб 

52) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

53) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

54) „Иди Нинчић“ доо Пријепоље Седобро бб 

55) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
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56) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

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

 
1) Владимир Видаковић пр ,Ауто кућа Видаковић, Суботица, Браће Радића 51-53 

2) „Ауто кућа Аннус“ доо, Суботица Ул. Варешка 18 

3) „Ауто-Хермес“ доо, Палић Хоргошки пут 19а са подизвођачем СЗР Аутолимар фарбар Белер-Т 

Тибор Белер, Суботица 

4) „ТРГО-АУТО“ ДОО, Србобран Ул. 19. Октобра 18 

5) „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 

6) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

7) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

8) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

9) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71 

10) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

11) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  

12) „Машиноремонт“ доо, Сента ул. Петефи Шандора 45 а  

13) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

14) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

15) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

16) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

17) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

18) „АМСС Банат“ доо, Кикинда Ул. Јована Јовановића Змаја 20  

19) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

20) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

21) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 

22) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

23)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

24) „Ауто центар Цуне“ доо, Зрењанин Ул. Багљаш запад 7 

25) СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник, Код гробља 11 

26) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

27) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

28)  „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

29) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

30)  „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

31) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 

32) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

33) „АЦ Интерсрем“ доо, Ветерник Новосадски пут 112 

34) „Стојанов ауто“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 12 

35) „Стојанов“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 16 

36) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

37) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

38) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 

39) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
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40) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

41) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

42) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

43) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

44) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

45) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

46) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

47) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

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

 
1) Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина Бресје бб 

2) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 

3) „Марић центар“ Краљево, Конарево Ул. Прогорелица 74/А 

4) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 

5) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

6) „Југо спорт“доо , Крагујевац ул. Саве Ковачевића бб 

7) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

8) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

9) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 

10) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

11) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 

12) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

13)  „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

14) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

15) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

16) “Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

17) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

18) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 

19) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

20) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

21) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

22) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

23) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

24) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 

25)  „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

26)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

27) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 

28) СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 11 

29) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

30) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

31) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

32) СЗТР „Девла“ Обрадовић Владислав пр, Чачак, Стара пруга 58 

33)  „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
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34) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

35) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 

36) „Брана комерц“ доо, Крушевац Ул. Јасички пут 15 

37) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 

38) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 

39) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

40) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 

41) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 

42) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

43) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

44) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

45) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

46) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

47) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

48) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

49) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

50) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

51) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

52) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

53) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

54) „Аутоцентар Ћосовић“ доо, Аранђеловац Ул. Цара Душана 20 

55) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

56) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

57) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 
За Партију 9 - ПУ Краљево на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 

 
1) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 

2) „Марић центар“ Краљево, Конарево Ул. Прогорелица 74/А 

3) Немања Јанковић пр „Мићо 2016“ Аутомеханичарска радња, Нови Пазар Шавци бб 

4) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 

5) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

6) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

7) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

8) Група понуђача: „ИНТЕРАУТО“ доо Чачак, Скадарска 7 и Аутолимарска радња  „Пера +“, Бојан 

Симчевић пр Крушевац, Јована Савковића 15 

9) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

10) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

11) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 

12) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

13)  „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

14) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

15) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

16) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 
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17) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

18) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 

19) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

20) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

21) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

22) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

23) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 

24) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

25)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

26) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 

27) СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 11 

28) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

29) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

30) СЗТР „Девла“ Обрадовић Владислав пр, Чачак, Стара пруга 58 

31)  „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  

32) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

33) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

34) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 

35) „Брана комерц“ доо, Крушевац Ул. Јасички пут 15 

36) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 

37) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

38) „Обнова“ доо, Краљево Ул. Аеродромска 4 а 

39) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 

40) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 

41) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

42) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

43) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

44) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

45) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

46) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

47) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

48) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

49) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

50) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

51) „British motors“ доо Београд ул. Зрењанински пут 11 

52) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

53) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

54) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

55) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

56) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

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

 
1) ЗР „Ауто Мирко“ , Лазић Саша пр, Прокупље Ул. Малопланска 16 



13 |7 1 4  

 

2) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 

3) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 

4) „Гацо“ доо Кочане, Дољевац, Кочане бб 

5) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 

6) „Марић центар“ Краљево, Конарево, Прогорелица 74/А 

7) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 

8) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 

9) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

10) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

11) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

12) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 

13) Група понуђача: „ИНТЕРАУТО“ доо Чачак, Скадарска 7 и Аутолимарска радња  „Пера +“, Бојан 

Симчевић пр Крушевац, Јована Савковића 15 

14) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

15) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

16) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 

17) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

18)  „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

19) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

20) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

21) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

22) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

23) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 

24) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

25) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

26) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 

27) СЗТР „Маслак“ Милан Маслаковић пр, Прокупље, Малопланска бб 

28) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 

29) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

30) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

31) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

32) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

33) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 

34) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

35)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

36) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 

37) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

38) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

39) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

40) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 

41)  „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 

42) „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  

43) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

44) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
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45) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 

46) „Брана комерц“ доо, Крушевац Ул. Јасички пут 15 

47) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 

48) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 

49) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

50) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 

51) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 

52) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

53) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

54) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 

55) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

56) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 

57) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

58) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

59) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

60) „Балканпрогрес“ доо, Крушевац Ул. Јордана Симића 1 

61) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

62) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

63) ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ , Ниш Ул. Краља Стевана Првовенчаног 40  

64) ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17 

65) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

66) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 

67) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

68) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

69) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

70) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

71) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

72) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

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

 
1) Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић Предузетник, Лесковац Ул. Скадарска 2 

2) ЗР „Ауто Мирко“ , Лазић Саша пр, Прокупље Ул. Малопланска 16 

3) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 

4) ЗТР „Сервис Буца“  Тања Стевановић пр, Лесковац, Горње Синковце 

5) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 

6) „Гацо“ доо Кочане, Дољевац, Кочане бб 

7) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 

8) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 

9) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

10) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

11) „ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац Божидара Величковића 1 

12) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

13) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 
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14) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

15) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

16) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 

17) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

18) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

19) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

20) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

21) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

22) „Ауто-мото друштво ЛЕ“ доо, Лесковац ул.Ђорђа Стаменковића 11 са подизвођачем „АСП-А 

ЦЕНТАР КОШНИЦЕ“ Лесковац 

23) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

24) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

25) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 

26) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 

27) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

28) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

29) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

30) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

31) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

32)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

33) АД „Ниш експрес“ Ниш Ул. Чамурлија 160 

34) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

35) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

36) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

37) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 

38) „Ауто сервис Стамболић“, Лесковац Ул. Добрунке Ђикић 2 

39)  „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 

40) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

41) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

42) „Racing auto Alfa“ доо, Ниш Ул.Горноматејевачка 

43) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 

44) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

45) Група понуђача: „Техноауто“ доо, Ниш Ул. Булевар 12.фебруар 101 И „Ауто Центар Стефановић“ 

доо, Ниш Ул. Сарајевска 153 

46) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 

47) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

48) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

49) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 

50) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

51) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 

52) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

53) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

54) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

55) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
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56) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

57) ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ , Ниш Ул. Краља Стевана Првовенчаног 40  

58) ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17 

59) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 

60) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

61) „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица Загужање 

62) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

63) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

64) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

65) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

66) СЗР„Сервис Моца“ Коцић Момчило пр Лесковац, Мрштане  

67) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

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

 
1) Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић Предузетник, Лесковац, Скадарска 2 

2) ЗР „Ауто Мирко“ , Лазић Саша пр, Прокупље Ул. Малопланска 16 

3) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 

4) ЗТР „Сервис Буца“  Тања Стевановић пр, Лесковац, Горње Синковце 

5) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 

6) „Гацо“ доо Кочане, Дољевац, Кочане бб 

7) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 

8) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 

9) СЗТР „Зебра“ Јовица Тодоровић пр, Књажевац, Добривоја Радосављевића 7  

10) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

11) „АУТО СМС РУС“ СЗР, Јасна Станковић пр, Прокупље Мала Плана 

12) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

13) „ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац Божидара Величковића 1 

14) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

15) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 

16) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

17) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

18) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 

19) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

20) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

21) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

22) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

23) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

24) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

25) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

26) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 

27) СЗТР „Маслак“ Милан Маслаковић пр, Прокупље, Малопланска бб 

28) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 

29) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

30) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
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31) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

32) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

33) „Гранд моторс“ доо, Београд  Ул. Милутина Миланковића 21 

34) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

35)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

36) АД „Ниш експрес“ Ниш Ул. Чамурлија 160 

37) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

38) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

39) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

40) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 

41)  „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 

42) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

43) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

44) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 

45) „Racing auto Alfa“ доо, Ниш Ул.Горноматејевачка 

46) „Брана комерц“ доо, Крушевац Ул. Јасички пут 15 

47) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 

48) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

49) Група понуђача: „Техноауто“ доо, Ниш Ул. Булевар 12.фебруар 101 И „Ауто Центар Стефановић“ 

доо, Ниш Ул. Сарајевска 153 

50) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 

51) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

52) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

53) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 

54) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

55) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 

56) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

57) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

58) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 

59) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

60) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

61) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

62) ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ , Ниш Ул. Краља Стевана Првовенчаног 40  

63) ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17 

64) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

65) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 

66) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

67) „British motors“ доо Београд ул. Зрењанински пут 11 

68) „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица Загужање 

69) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

70) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

71) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

72) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

73) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 
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За Партију 13 - ПУ Нови Пазар на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 

 
1) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 

2) „Марић центар“ Краљево, Конарево Ул. Прогорелица 74/А 

3) Немања Јанковић пр „Мићо 2016“ Аутомеханичарска радња, Нови Пазар Шавци бб 

4) ЗТР АЦ пр Мумџић Кемал, ЗТР Нови Пазар Борски кеј бб 

5) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 

6) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

7) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

8) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

9) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

10) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

11) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

12) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

13) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

14) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

15) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

16) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 

17) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

18) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

19) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

20) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 

21) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

22)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

23) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

24) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

25)  „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  

26) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

27) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

28) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 

29) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

30) „Обнова“ доо, Краљево Ул. Аеродромска 4 а 

31) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 

32) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 

33) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

34) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

35) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 

36) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

37) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

38) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

39) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

40) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

41) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
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42) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

43) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

44) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

45) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

46) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

47) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

48) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

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

 
1) „Klimashop“ доо, Бегеч Ул.Николе Тесле 25 

2) „ТРГО-АУТО“ ДОО, Србобран Ул. 19. Октобра 18 

3) „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 

4) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

5) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

6) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

7) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71  

8) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

9) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  

10) „Машиноремонт“ доо, Сента ул. Петефи Шандора 45 а  

11) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

12) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

13) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

14) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

15) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

16) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

17) „Гранд моторс“ доо, Београд  Ул. Милутина Миланковића 21 

18) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 

19) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

20)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

21) СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник, Код гробља 11 

22) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

23) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

24)  „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

25) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

26)  „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

27) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 

28) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

29) „Porsche inter auto“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 

30) Живица Русован  пр СЗТР „Аутосервис M&M“ Нови Сад, Задружна 47 

31) „АЦ Интерсрем“ доо, Ветерник Новосадски пут 112 

32) „Стојанов ауто“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 12 

33) „Стојанов“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 16 

34) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
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35) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

36) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 

37) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

38) „Балканпрогрес“ доо, Крушевац Ул. Јордана Симића 1 

39) „Три М ауто центар“ доо, Београд ул. Водоводска 158 ц 

40) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

41) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

42) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

43) „British motors“ доо Београд ул. Зрењанински пут 11 

44) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

45) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

46) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

47) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

48) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

49) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 

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

 
1) „Klimashop“ доо, Бегеч Ул.Николе Тесле 25 
2) „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 
3) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
4) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
5) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
6) ПР Драган Марчетић, Панчево ул. Новосељански пут 157г 
7) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
8) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  
9) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 
10) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
11) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
12) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
13) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
14) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
15) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
16) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 
17) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
18)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
19) Младен Косанић пр „Аутосервис Косанић“  Панчево, Карађорђева 86 
20) Бојан Маринковић пр „Аутосервис Маринковић“ Панчево, Јове Максина 53 
21) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
22) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
23) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
24)  „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
25) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
26)  „Ауторемонт Пивашевић“ доо, Панчево Ул. Јабучки пут36 
27) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
28) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
29) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 
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30) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
31) „Mišić group“ доо, Београд Ул. Димитрија Туцовића 144 
32) „АЦ Интерсрем“ доо, Ветерник Новосадски пут 112 
33) „Стојанов ауто“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 12 
34) „Стојанов“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 16 
35) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
36) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
37) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 
38) „Три М ауто центар“ доо, Београд ул. Водоводска 158 ц 

39) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
40) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
41) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
42) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
43) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
44) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
45) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
46) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
47) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

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

 
1) Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић Предузетник, Лесковац Ул. Скадарска 2 

2) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 

3) ЗТР „Сервис Буца“  Тања Стевановић пр, Лесковац, Горње Синковце 

4) Аутолимарско лакирерска механичарска радња ЛМ Милан Живковић предузетник, Бела Паланка 

5) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 

6) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 

7) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

8) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

9) „ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац Божидара Величковића 1 

10) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

11) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 

12) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

13) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

14) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

15) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

16) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

17) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

18) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

19) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

20) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

21) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 

22) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 

23) ПР Зоран Михајловић „Аутошоп и Аутосервис“, Пирот Ул. Николе Пашића 11 

24) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

25) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
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26) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

27) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

28) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

29)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

30) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

31) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

32) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

33) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 

34)  „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 

35) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

36) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

37) „Racing auto Alfa“ доо, Ниш Ул.Горноматејевачка 

38) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 

39) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

40) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 

41) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

42) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

43) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 

44) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 

45) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

46) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

47) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

48) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

49) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

50) ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ , Ниш Ул. Краља Стевана Првовенчаног 40  

51) ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17 

52) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 

53) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

54) „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица Загужање 

55) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

56) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

57) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

58) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

59) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158. 

 
За Партију 17 - ПУ Пожаревац на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 

 
1) Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина Бресје бб 

2) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 

3) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 

4) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

5) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

6) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

7) „ВГ Комерц 2010“ д.о.о. Велико Градиште, Бошка Вребалова 11 
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8) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

9) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  

10) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 

11) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

12) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

13) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

14) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

15)  „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

16) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

17) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

18) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

19) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

20) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 

21)  „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

22)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

23) СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 11 

24) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

25) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

26) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

27)  „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  

28) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

29) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

30) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 

31) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

32) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

33) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

34) „Mišić group“ доо, Београд Ул. Димитрија Туцовића 144 

35) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

36) „Аутотранспорт“ доо, Костолац Ул. Николе Тесле 19 

37) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

38) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

39) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

40) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

41) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

42) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

43) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

44) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

45) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

46) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

47) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158. 

 
За Партију 18 - ПУ Пријепоље на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 

 
1) СЗР „Ружић“, Пријепоље, Велика Жупа 
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2) „Марић центар“ Краљево, Конарево Ул. Прогорелица 74/А 

3) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 

4) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

5) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

6) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

7) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

8) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

9)  „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

10) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

11) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

12) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

13) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

14) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

15) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 

16) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

17)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

18) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 

19)  „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

20) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

21)  „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  

22) ПР Радосава Никић „Аутосервис Ауто Центар 31“, Ужице Ул. Сарића Осоја бб 

23) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

24) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

25) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 

26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

27) „Обнова“ доо, Краљево Ул. Аеродромска 4 а 

28) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 

29) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

30) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

31) „Porsche inter auto“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 

32) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

33) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

34) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

35) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

36) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

37) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

38) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

39) „Јањушевић“ доо Прибој ул. Радомана Пајевића 47 

40) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

41) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

42) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

43) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

44) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

      45) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 
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За Партију 19 - ПУ Прокупље на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 
 

1) Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић Предузетник, Лесковац Ул. Скадарска 2 

2) ЗР „Ауто Мирко“ , Лазић Саша пр, Прокупље Ул. Малопланска 16 

3) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 

4) ЗТР „Сервис Буца“  Тања Стевановић пр, Лесковац, Горње Синковце 

5) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 

6) „Гацо“ доо Кочане, Дољевац, Кочане бб 

7) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 

8) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

9) „СЗР ТИП-ТОП“  ПР Горан Динић, Житорађа, ул. Топлички Хероји бб 

10)  „АУТО СМС РУС“ СЗР, Јасна Станковић пр, Прокупље Мала Плана 

11) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

12) „ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац Божидара Величковића 1 

13) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

14) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 

15) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

16) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

17) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

18) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

19) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

20) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

21) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

22) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

23) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

24) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 

25) СЗТР „Маслак“ Милан Маслаковић пр, Прокупље, Малопланска бб 

26) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 

27) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

28) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

29) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

30) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

31) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

32)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

33) АД „Ниш експрес“ Ниш Ул. Чамурлија 160 

34) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

35) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

36) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

37) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 

38)  „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 

39) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

40) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
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41) „Racing auto Alfa“ доо, Ниш Ул.Горноматејевачка 

42) „Брана комерц“ доо, Крушевац Ул. Јасички пут 15 

43) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 

44) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

45) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 

46) Група понуђача: „Техноауто“ доо, Ниш Ул. Булевар 12.фебруар 101 и „Ауто Центар Стефановић“ 

доо, Ниш Ул. Сарајевска 153 

47) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 

48) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

49) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

50) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 

51) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

52) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 

53) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

54) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

55) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

56) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

57) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

58) ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ , Ниш Ул. Краља Стевана Првовенчаног 40  

59) ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17 

60) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 

61) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

62) „DP Cars 2019“ доо Куршумлија ул. Косовска 57 

63) „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица Загужање 

64) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

65) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

66) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

67) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

68) СЗР„Сервис Моца“ Коцић Момчило пр Лесковац, Мрштане  

69) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

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

 
1) Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина Бресје бб 

2) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 

3) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 

4) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

5) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

6) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

7) „ВГ Комерц 2010“ д.о.о. Велико Градиште, Бошка Вребалова 11 

8) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

9) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

10) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  

11) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 
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12) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

13) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

14) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

15) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

16)  „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

17) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

18) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

19)  „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

20) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

21) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 

22)  „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

23)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

24) СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 11 

25) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

26) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

27) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

28)  „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  

29) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

30) СЗАР „Карло Зоран Синадиновић“, Зоран Синадиновић пр, Смедерево, Војвођанска 6 

31) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

32) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 

33) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

34) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

35) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

36) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

37) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

38) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

39) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

40) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

41) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

42) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

43) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

44) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

45) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

46) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

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

 
1) Владимир Видаковић пр ,Ауто кућа Видаковић, Суботица, Браће Радића 51-53 

2) „Ауто кућа Аннус“ доо, Суботица Ул. Варешка 18 

3) „Ауто-Хермес“ доо, Палић Хоргошки пут 19а са подизвођачем СЗР Аутолимар фарбар Белер-Т 

Тибор Белер, Суботица 

4) „ТРГО-АУТО“ ДОО, Србобран Ул. 19. Октобра 18 

5) „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 
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6) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

7) „Дакар ауто“ доо, Сомбор, Ул. Филипа Кљајића бб 

8) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

9) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

10) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71 

11) Аутомеханичарска радионица  и трговинска радња „Ђапић“ Милена Ђапић предузетник, Радња 

Ђапић, Сомбор Ул. 12 Војвођанске ударне бригаде 130 

12) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

13) „Машиноремонт“ доо, Сента ул. Петефи Шандора 45 а  

14) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

15) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

16) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

17) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

18) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

19) „Д Комерц“ доо , Сомбор ул. Коњовићева 59 

20) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

21) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

22) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 

23) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

24)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

25) СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник, Код гробља 11 

26) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

27) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

28)  „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

29) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

30) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

31) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 

32) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

33) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

34) „АЦ Интерсрем“ доо, Ветерник Новосадски пут 112 

35) „Стојанов ауто“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 12 

36) „Стојанов“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 16 

37) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

38) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

39) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 

40) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

41) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

42) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

43) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

44) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

45) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

46) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

47) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

48) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 
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За Партију 22- ПУ Сремска Митровица на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са 
следећим понуђачама: 
 

1) „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 

2) „Deki commerce“ доо, Адашевци Ул. Бранка Радичевића 50 

3) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

4) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

5) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

6) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71 

7)  „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

8) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

9) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

10) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

11) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

12) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

13) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

14) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

15) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 

16) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

17)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

18) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 

19) СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник, Код гробља 11 

20) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

21) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

22)  „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

23) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

24) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

25) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 

26) ТП „Пољоауто“ доо, Шид Ул. Вука Караџића 34 

27) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

28) „Porsche inter auto“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 

29) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

30) „АЦ Интерсрем“ доо, Ветерник Новосадски пут 112 

31) „Стојанов ауто“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 12 

32) „Стојанов“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 16 

33) „AKS аутомотиве“ доо , Шабац, Ул. Гаврила Принципа бб 

34) „АЦП аутомотиве“ доо , Шабац, Обилазни пут бб 

35) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

36) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

37) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 

38) Servis „Euro Car“ доо, Сремска Митровица Ул. Арсенија Чарнојевића 25 

39) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

40) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

41) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
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42) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

43) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

44) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

45) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

46) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

47) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

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

 
1) Владимир Видаковић пр ,Ауто кућа Видаковић, Суботица, Браће Радића 51-53 

2) „Ауто кућа Аннус“ доо, Суботица Ул. Варешка 18 

3) „Ауто-Хермес“ доо, Палић Хоргошки пут 19а са подизвођачем СЗР Аутолимар фарбар Белер-Т 

Тибор Белер, Суботица 

4) „Klimashop“ доо, Бегеч Ул.Николе Тесле 25 

5) „ТРГО-АУТО“ ДОО, Србобран Ул. 19. Октобра 18 

6) „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 

7) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

8) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

9) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

10) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71 

11) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

12) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  

13) „Машиноремонт“ доо, Сента ул. Петефи Шандора 45 а  

14) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

15) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

16) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

17) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

18) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

19) „Д Комерц“ доо , Сомбор ул. Коњовићева 59 

20) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

21) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

22) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 

23) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

24)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

25) СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник, Код гробља 11 

26) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

27) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

28)  „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

29) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

30) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

31) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 

32) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

33) „Porsche inter auto“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 

34) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
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35) „АЦ Интерсрем“ доо, Ветерник Новосадски пут 112 

36) „Стојанов ауто“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 12 

37) „Стојанов“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 16 

38) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

39) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

40) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 

41) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

42) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

43) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

44) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

45) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

46) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

47) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

48) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

49) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

50) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 

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

 
1) „Марић центар“ Краљево, Конарево Ул. Прогорелица 74/А 

2) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

3) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

4) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

5) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

6) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

7)  „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

8) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

9) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

10) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

11) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 

12) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

13)  „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

14) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

15) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 

16) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

17)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

18) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 

19) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

20) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

21)  „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  

22) ПР Радосава Никић „Аутосервис Ауто Центар 31“, Ужице Ул. Сарића Осоја бб 

23) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

24) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

25) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 
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26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

27) „Обнова“ доо, Краљево Ул. Аеродромска 4 а 

28) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 

29) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

30) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

31) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

32) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

33) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

34) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

35) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

36) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

37) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

38) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

39) „Турбо сервис“ доо, Ужице ул. Милоша Обреновића бб 

40) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

41) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

42) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

43) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

44) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158. 

 

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

 
1) „Bavaria team“ д.о.о. Чачак, Моравска 11 

2) „Марић центар“ Краљево, Конарево Ул. Прогорелица 74/А 

3) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

4) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

5) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

6) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

7) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

8) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 

9) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

10)  „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

11) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

12) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

13) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

14) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

15) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 

16) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

17) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

18) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

19) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 

20) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

21)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

22) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 
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23) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

24) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

25) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

26) СЗТР „Девла“ Обрадовић Владислав пр, Чачак, Стара пруга 58 

27)  „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  

28) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

29) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

30) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 

31) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 

32) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

33) „Обнова“ доо, Краљево Ул. Аеродромска 4 а 

34) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 

35) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

36) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

37) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

38) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

39) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

40) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

41) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

42) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

43) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

44) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

45) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

46) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

47) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

48) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

49) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158. 

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

 
1) „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 

2) Радња за оправку и одржавање друмских моторних возила, Војислав Живановић пр, Шабац, М.Тита 

141– Јеленча 

3)  „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

4) „Sani group“ доо, Шабац Ул.Војводе Путника 58 

5) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

6) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

7) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

8) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

9) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

10) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

11) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

12) „Перкинс“доо, Лозница Шабачки пут бб 

13) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 



34 |7 1 4  

 

14) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

15) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

16) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 

17) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

18)  „КДД ауто“ доо Београд Ул. Вишњичка 53 а 

19) „АБЦ Тест“ доо Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 

20) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

21) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

22)  „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  

23) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

24) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

25) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

26) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

27) „AKS drive“ доо , Шабац, Обилазни пут бб 

28) „AKS аутомотиве“ доо , Шабац, Ул. Гаврила Принципа бб 

29) „АЦП аутомотиве“ доо , Шабац, Обилазни пут бб 

30) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

31) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

32) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 

33) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

34) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

35) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

36) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

37) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

38) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

39) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

40) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

41) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

42) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

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

 
1) „Радуловић аутомобили“ доо , Београд Ул.Драгослава Срејовића бб 

2) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71 

3) „Ауто Каросерија“ доо, Београд ул. Драгослава Срејовића 4 

4) „Лав Ауто“доо, Београд ул. Јабланичка 1 

5) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

6) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  

7) „Дипем“доо, Чачак Ибарски пут бб 

8) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

9) ПР Југослав Миленковић „Auto servis Expert“доо, Београд Ул.Патријарха Јоаникија 13 

10) ПР Мирко Милићевић Аутосервис, Београд ул. Космајска 56 

11)  „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

12) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
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13) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

14) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

15) „Килер ауто“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 63б 

16) „Гранд моторс“ доо, Београд  Ул. Милутина Миланковића 21 

17) СЗАР “Ацо Ивановић“ ПР, Београд Ул. Тошин Бунар 104 

18) ПР Веселиновић Раденко „Аутосервис Раде“, Београд Ул. Саве Ковачевића 12 а 

19) „Бус сервис“ доо, Београд Ул. Византијска 18 а 

20) ПР Јован Марчетић ГЗР „Новус Плус“ , Београд Ул. Војачка 74 

21) „Хит ауто“ доо, Београд Ул. Старо Сајмиште 29 

22) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

23)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

24) СЗТР „ПР Александар Љубоја БРКА“, Београд Ул. Зарија Вујошевић 2 

25) ПР Бранко Стевановић СЗТР„Бранко и Раде“, Београд Ул. Мишка Крањца 2 д 

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

27) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

28) „Алпрос“ доо, Београд Ул. Пилота Михаила Петровића 77 а 

29) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

30) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

31) „Делта моторс“ доо, Београд Ул. Радничка 8 

32) „Србоауто“ доо, Београд Ул. Доситеја Обрадовића бб 

33) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 

34) „Sky car“ доо, Београд  Ул.Булевар Михајла Пупина 10е 

35) „Гага моторс“ доо, Београд Ул. Церски Венац 1 д 

36) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

37) СЗВТР „Милош Вујошевић“ ПР, Београд Ул. Облаковска 2ц 

38) „Porsche inter auto“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 

39) „Ауто кућа Самарџић“ доо, Београд Ул. Булевар Патријарха Павла 5 т 

40) „Mišić group“ доо, Београд Ул. Димитрија Туцовића 144 

41) „Делта аутомото“ доо, Београд Ул. Омладинских бригада 33 а 

42) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

43) „Shop centar“ доо, Београд  ул. Патријарха Димитрија 12 г 

44) „Extra Miron“ доо Београд ул. Савски Насип 9 а са подизвођачем „Шлепојемо Басарак“ доо Земун 

45) „Shop invest” доо, Београд Ул. Варешка бб 

46)  „Ауто кућа Коле“ д.о.о. Београд Земун, Цара Душана 209 

47) „Emil Frey auto centar“ доо, Београд ул. Омладинских бригада 33 

48) „Auto glass NL“ доо Београд ул. Булевар Михајла Пупина 20 е 

49) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

50) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 

51) „ПТП Слодес“ доо, Београд  ул. Борска 92 ф 

52) „Алоне“ ДОО, Београд ул. Угриновачка 116 ц 

53) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

54) „Балканпрогрес“ доо, Крушевац Ул. Јордана Симића 1 

55) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

56) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
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57) „Енергоразвој“ доо, Београд ул. Милутина Миланковића 1 

58) „Ауто Туринг Станојевић“ доо, Београд Ул. Смедеревски пут 35 

59) „Центар С“ доо, Београд ул. Трише Кацлеровића 24 а 

60) „SP Star Bike“ доо, Београд Ул. Булевар Краља Александра 594 

61) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 

62) „Вист“ доо, Добановци  ул. Сретењска 35 

63) СЗР“Хидраулик 2 МП“, Београд Ул. Устаничка 125 д 

64) „Три М ауто центар“ доо, Београд ул. Водоводска 158 ц 

65) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

66) СЗР“Ауто сервис Војиновић“ ПР Војиновић Миљко, Београд Ул.Милке Гргурове 9 

67) „Турбо сервис“ доо, Ужице ул. Милоша Обреновића бб 

68) „British motors“ доо Београд ул. Зрењанински пут 11 

69) „Афифа“ доо, Београд Ул. Стефана Првовенчаног 50 

70) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

71) „Про Стакло“ доо, Београд ул. Омладинских Бригада 33а 

72) ПР Милијана Вујошевић Вулканизерска радња „Vujošević & M“, Београд 

73) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

74) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

75) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

76) „Ауто центар Стојановић“ доо Београд ул.Јурија Гагарина 225 

77) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

78) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 

 
За Партију 28 - Седиште Министарства на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са 
следећим понуђачама: 
 
1) „Truckstore“ доо Београд Ул.Боре Станковића 2/6 

2) „Радуловић аутомобили“ доо  Београд Ул.Драгослава Срејовића бб 

3) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71 

4) „Ауто Каросерија“ доо Београд ул. Драгослава Срејовића 4 

5) „Лав Ауто“доо, Београд ул. Јабланичка 1 

6) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

7) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  

8) „Дипем“доо, Чачак Ибарски пут бб 

9) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

10) ПР Бојан Цветковић занатско аутомеханичарска трговинска радња Тим Ауто, Београд Ул. Стевана 

Филиповића бб 

11) ПР Југослав Миленковић „Auto servis Expert“доо, Београд Ул.Патријарха Јоаникија 13 

12) ПР Мирко Милићевић Аутосервис, Београд ул. Космајска 56 

13)  „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

14) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

15) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

16) „Килер ауто“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 63б 

17) „Гранд моторс“ доо, Београд  Ул. Милутина Миланковића 21 

18) СЗАР “Ацо Ивановић“ ПР, Београд Ул. Тошин Бунар 104 
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19) ПР Веселиновић Раденко „Аутосервис Раде“, Београд Ул. Саве Ковачевића 12 а 

20) ПР Јован Марчетић ГЗР „Новус Плус“ , Београд Ул. Војачка 74 

21) „Хит ауто“ доо, Београд Ул. Старо Сајмиште 29 

22) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

23)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

24) СЗТР „ПР Александар Љубоја БРКА“, Београд Ул. Зарија Вујошевић 2 

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

26) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

27) „Алпрос“ доо, Београд Ул. Пилота Михаила Петровића 77 а 

28) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

29) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

30) СЗТР „Аутоцентар Нинић“ Београд Ул. Михаила Булгакова 4 

31) „Делта моторс“ доо, Београд Ул. Радничка 8 

32) „Србоауто“ доо, Београд Ул. Доситеја Обрадовића бб 

33) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 

34) „Sky car“ доо, Београд  Ул.Булевар Михајла Пупина 10е 

35) „Гага моторс“ доо, Београд Ул. Церски Венац 1 д 

36) СЗВТР „Милош Вујошевић“ ПР, Београд Ул. Облаковска 2ц 

37) „Porsche inter auto“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 

38) „Ауто кућа Самарџић“ доо, Београд Ул. Булевар Патријарха Павла 5 т 

39) „Mišić group“ доо, Београд Ул. Димитрија Туцовића 144 

40) „Делта аутомото“ доо, Београд Ул. Омладинских бригада 33 а 

41) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

42) „Shop centar“ доо, Београд  ул. Патријарха Димитрија 12 г 

43) „Extra Miron“ доо Београд ул. Савски Насип 9 а са подизвођачем „Шлепојемо Басарак“ доо Земун 

44) „Shop invest” доо, Београд Ул. Варешка бб 

45)  „Ауто кућа Коле“ д.о.о. Београд Земун, Цара Душана 209 

46) „Emil Frey auto centar“ доо, Београд ул. Омладинских бригада 33 

47) „Auto glass NL“ доо Београд ул. Булевар Михајла Пупина 20 е 

48) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 

49) „ПТП Слодес“ доо, Београд  ул. Борска 92 ф 

50) „Алоне“ ДОО, Београд ул. Угриновачка 116 ц 

51) „Балканпрогрес“ доо, Крушевац Ул. Јордана Симића 1 

52) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

53) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

54) „Енергоразвој“ доо, Београд ул. Милутина Миланковића 1 

55) „Ауто Туринг Станојевић“ доо, Београд Ул. Смедеревски пут 35 

56) „Центар С“ доо, Београд ул. Трише Кацлеровића 24 а 

57) „SP Star Bike“ доо, Београд Ул. Булевар Краља Александра 594 

58) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 

59) „Вист“ доо, Добановци  ул. Сретењска 35 

60) СЗР“Хидраулик 2 МП“, Београд Ул. Устаничка 125 д 

61) „Master glass“ доо Београд ул. Угриновачка 227 б 

62) „Три М ауто центар“ доо, Београд ул. Водоводска 158 ц 
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63) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

64) СЗР“Ауто сервис Војиновић“ ПР Војиновић Миљко, Београд Ул.Милке Гргурове 9 

65) „ДТЦ“ доо, Београд ул. Угриновачки пут 55 

66) „Турбо сервис“ доо, Ужице ул. Милоша Обреновића бб 

67) „British motors“ доо Београд ул. Зрењанински пут 11 

68) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

69) „Про Стакло“ доо, Београд ул. Омладинских Бригада 33а 

70) ПР Милијана Вујошевић Вулканизерска радња „Vujošević & M“, Београд 

71) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

72) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

73) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

74) „Ауто центар Стојановић“ доо Београд ул.Јурија Гагарина 225 

75) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

76) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68. 

 

2. ОДБИЈАЈУ СЕ као неприхватљиве понуде следећих понуђача: 
 

Партија 1. - ПУ Бор 
1) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 
2) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25. 
 

Партија 2 – ПУ Ваљево 
1)„Tehno MK auto” доо Чачак , Булевар Ослободилаца бб, 
2) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 
3) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25. 
 

Партија 3 – ПУ Врање 
1) „Аутоцентар Ауто Тим“ доо, Врање Ул.Солунских ратника 69, 
2) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5,  
3) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25. 
 

Партија 4 – ПУ Зајечар 
1) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 
2) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25. 

 

Партија 5 –ПУ Зрењанин 

1) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 
2) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25, 
3) ПР Мирко Кљајић „Вулканизер Кљајић“, Зрењанин Ул. Николе Пашића 38, 
4)„Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин, Огњеслава Костовића 5 са подизвођачем САР М.Мијатовић 
Мирослав Зрењанин. 

 
Партија 6 –ПУ Јагодина 

1) ПР Александар Јефтић „Цацко и Аца“, Кусадак, 

2) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 

3) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25, 

4) ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац Ул.Кнеза Михаила 101. 
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Партија 7 –ПУ Кикинда 

1) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 
2) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25, 
3)„Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин, Огњеслава Костовића 5 са подизвођачем САР М.Мијатовић 
Мирослав Зрењанин. 

 
Партија 8 –ПУ Крагујевац 

1) “Tehno MK auto” доо Чачак, Булевар Ослободилаца бб са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ доо, 

2) ПР Душан Антонијевић занатско трговинска радња „Виктор“, Ковачевац Ул. Војислава Дамњановића 

84, 

3) ПР Јадранко Стојановић „Аутопериониоца МБ 2002“, Смедеревска Паланка Ул. Црвене Армије 21 а, 
4) ПР Александар Јефтић „Цацко и Аца“, Кусадак, 
5) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 

6) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25, 

7) ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац Ул.Кнеза Михаила 101. 

 
Партија 9 –ПУ Краљево 

1) “Tehno MK auto” доо Чачак, Булевар Ослободилаца бб са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ доо, 
2) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 

3) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25, 

4) ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац Ул.Кнеза Михаила 101. 

 

Партија 10 –ПУ Крушевац 

1) “Tehno MK auto” доо Чачак, Булевар Ослободилаца бб са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ доо 
2) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 

3) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25, 

4) ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац Ул.Кнеза Михаила 101. 

 

Партија 11 –ПУ Лесковац 

1) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 

2) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана, Кнеза Михаила 25. 

 

Партија 12 –ПУ Ниш 

1) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 

2) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25. 

 

Партија 13 –ПУ Нови Пазар 

1) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 

2) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25, 

3) ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац Ул.Кнеза Михаила 101. 

 

Партија 14 –ПУ Нови Сад 

1) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 
2) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25, 
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3)„Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин, Огњеслава Костовића 5 са подизвођачем САР М.Мијатовић 
Мирослав Зрењанин. 

 

Партија 15 –ПУ Панчево 

1) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 
2) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25, 
3)„Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин, Огњеслава Костовића 5 са подизвођачем САР М.Мијатовић 
Мирослав Зрењанин. 
 

Партија 16–ПУ Пирот 

1) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 
2) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25. 

 

Партија 17–ПУ Пожаревац 

1) „Bibo car“доо Пожаревац, Љубичевска насеља бб са подизвођачем ПД „Ауто Миркос „ д.о.о. Пожаревац, 

2) ПД „Ауто Миркос“ д.о.о. Пожаревац, Љубичевска, Љубичево бб, 

3) ПР Јадранко Стојановић „Аутопериониоца МБ 2002“, Смедеревска Паланка Ул. Црвене Армије 21 а, 
4) ПР Александар Јефтић „Цацко и Аца“, Кусадак, 
5) Самостална аутомеханичарска радња „Пауновић“, Осипаоница, 16. Октобар 14, 
6) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 

7) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25, 

8) ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац Ул.Кнеза Михаила 101. 

 

Партија 18–ПУ Пријепоље 

1) “Tehno MK auto” доо, Чачак, Булевар Ослободилаца бб са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ доо, 

2) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 

3) СЗР„Аутосервис Мицко“ Прибој, 29.октобра бб, 

4) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25. 

 

Партија 19 –ПУ Прокупље 

      1) Ауто сервис „Миланче Ауто“ Милан Стојиљковић пр Прокупље, Косте Војиновића 48, 

2) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 

3) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25. 

 

Партија 20 –ПУ Смедерево 

1) „Bibo car“доо, Пожаревац, Љубичевска насеља бб са подизвођачем ПД „Ауто Миркос“ д.о.о. Пожаревац, 

2) ПД „Ауто Миркос“ д.о.о. Пожаревац, Љубичевска, Љубичево бб, 

3) ПР Јадранко Стојановић „Аутопериониоца МБ 2002“, Смедеревска Паланка, Црвене Армије 21 а, 
4) ПР Александар Јефтић „Цацко и Аца“, Кусадак, 
5) Самостална аутомеханичарска радња „Пауновић“, Осипаоница, 16. Октобар 14, 
6) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 

7) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25, 

8) ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац Ул.Кнеза Михаила 101. 

 

Партија 21 –ПУ Сомбор 

1) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 
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2) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25. 
 

Партија 22 –ПУ Сремска Митровица 

1) ПР Ранко Шимулија , аутомеханичарска радња „Шиме“, Рума Ул. Алексе Шантића бб, 

2) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 
3) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25. 

 
Партија 23 – ПУ Суботица 

1) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 
2) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25, 
3)„Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин Ул. Огњеслава Костовића 5 са подизвођачем САР М.Мијатовић 
Мирослав Зрењанин. 
 

Партија 24 – ПУ Ужице 

1) “Tehno MK auto” доо, Чачак Ул. Булевар Ослободилаца бб са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ доо, 

2) ПР Зоран Рајевић „ТПМ Рајо“, Севојно Ул. Хероја Дејовића бб, 

3) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 

4) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25, 

5) ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац Ул.Кнеза Михаила 101. 

 
Партија 25 – ПУ Чачак 

1) “Tehno MK auto” доо, Чачак Ул. Булевар Ослободилаца бб са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ доо, 

2) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 

3) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25, 

4) ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац Ул.Кнеза Михаила 101. 

 

Партија 26 – ПУ Шабац 

  1) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 

  2) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25. 

 

Партија 27 – ПУ за град Београд 

  1) ПР Душан Антонијевић занатско трговинска радња „Виктор“, Ковачевац, Војислава Дамњановића 84, 

  2) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 

3) „А 2010“ доо Београд, Трибалска 21, са подизвођачима Бранко Горуновић пр Аутосервис Горуновић 

Барајево, Иван Матић Пр Одржавање и поправка Моторних Возила Ауто Сервис Матић Ритопек и 

подизвођачем Саша Новковић Пр Самостална Занатска Радња Протекта СН Београд. 

 

Партија 28 –Седиште Министарства 

  1) ПР Душан Антонијевић занатско трговинска радња „Виктор“, Ковачевац, Војислава Дамњановића 84, 
  2) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 

3) „А 2010“ доо Београд, Трибалска 21, са подизвођачима Бранко Горуновић пр Аутосервис Горуновић 

Барајево, Иван Матић Пр Одржавање и поправка Моторних Возила Ауто Сервис Матић Ритопек и 

подизвођачем Саша Новковић Пр Самостална Занатска Радња Протекта СН Београд. 
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3. ОДБИЈАЈУ СЕ као неприхватљиве понуде за следеће врсте услуга понуђача: 
 

                                                                 Партија 1 - ПУ Бор 
1) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 – за 
лимарско фарбарске радове,  
2)„Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 –  за лимарско фарбарске радове,  
3)„Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб –  за лимарско фарбарске радове,  
1. 4) СТР „Еуроауто“ Дарко Стевановић пр, Бор Николе Пашића 11 – за вулканизерске услуге и подешавање 

геометрије точкова и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд.), 
2. 5) ПР Радосављевић Јовица СЗР „Truck servis“ Јагодина Буковче бб - за аутомеханичарске радове и 

аутоелектричарске радове и  за поправку и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме 
уграђене на возилу. 

Партија 3 – ПУ Врање 
1) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59- за лимарско фарбарске радове,  
2) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб- за лимарско фарбарске радове,  
3) ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17- - за лимарско фарбарске радове. 

 
Партија 4 – ПУ Зајечар 

1) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 – за 
лимарско фарбарске радове,  
2)„Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 –  за лимарско фарбарске радове,  
3)„Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб –  за лимарско фарбарске радове,  
3. 4) ПР Радосављевић Јовица СЗР „Truck servis“ Јагодина Буковче бб - за аутомеханичарске радове и 

аутоелектричарске радове и  за поправку и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме 
уграђене на возилу. 

Партија 6 –ПУ Јагодина 

1) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 – за 
лимарско фарбарске радове,  
2)„Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб –  за лимарско фарбарске радове,  
4. 3) ПР Радосављевић Јовица СЗР „Truck servis“ Јагодина Буковче бб - за аутомеханичарске радове и 

аутоелектричарске радове и  за поправку и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме 
уграђене на возилу. 

Партија 8 –ПУ Крагујевац 

1) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 – за 
лимарско фарбарске радове,  
2)„Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб –  за лимарско фарбарске радове,  
3) СЗТР „Девла“ Обрадовић Владислав пр, Чачак, Стара пруга 58 –  за лимарско фарбарске радове. 

 
Партија 9 –ПУ Краљево 

1) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 – за 
лимарско фарбарске радове,  
2) СЗТР „Девла“ Обрадовић Владислав пр, Чачак, Стара пруга 58 –  за лимарско фарбарске радове. 

 
Партија 10 –ПУ Крушевац 

1) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 – за 
лимарско фарбарске радове,  
2) СЗТР „Маслак“ Милан Маслаковић пр, Прокупље, Малопланска бб–  за лимарско фарбарске радове, 
3)„Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 –  за лимарско фарбарске радове,  
4)„Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб –  за лимарско фарбарске радове. 
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Партија 11 –ПУ Лесковац 

1) „ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац Божидара Величковића 1 – за аутомеханичарске 
радове, аутоелектричарске радове и лимарско фарбарске радове, 
2) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 – за 
лимарско фарбарске радове,  
3) „Ауто-мото друштво ЛЕ“ доо, Лесковац ул.Ђорђа Стаменковића 11 са подизвођачем „АСП-А ЦЕНТАР 
КОШНИЦЕ“ Лесковац– за лимарско фарбарске радове,  
4)„Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 –  за лимарско фарбарске радове,  
5)„Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб –  за лимарско фарбарске радове. 
6) „Ауто сервис Стамболић“, Лесковац, Добрунке Ђикић 2–  за лимарско фарбарске радове. 

 

Партија 12 –ПУ Ниш 

1) „ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац Божидара Величковића 1 – за аутомеханичарске 
радове, аутоелектричарске радове и лимарско фарбарске радове, 
2) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 – за 
лимарско фарбарске радове,  
3) СЗТР „Маслак“ Милан Маслаковић пр, Прокупље, Малопланска бб– за лимарско фарбарске радове,  
4)„Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 –  за лимарско фарбарске радове,  
5)„Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб –  за лимарско фарбарске радове. 

 
Партија 14 –ПУ Нови Сад 

1) „Klimashop“ доо Бегеч, Николе Тесле 25 - код теретних возила, аутобуса, радних машина и др.  за 
аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге. 

 
Партија 15 –ПУ Панчево 

1) „Klimashop“ доо Бегеч, Николе Тесле 25 - код теретних возила, аутобуса, радних машина и др.  за 
аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге, 
2) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 – за 
лимарско фарбарске радове. 

 

Партија 16–ПУ Пирот 

1) „ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац Божидара Величковића 1 – за аутомеханичарске 
радове, аутоелектричарске радове и лимарско фарбарске радове, 
2)„Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 –  за лимарско фарбарске радове,  
3)„Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб –  за лимарско фарбарске радове. 

 

Партија 17–ПУ Пожаревац 

1) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 – за 
лимарско фарбарске радове,  
5. 2)„Аутотранспорт“ доо Костолац, Николе Тесле 19 - за аутомеханичарске радове и аутоелектричарске 

радове,  лимарско-фарбарске радове, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, за остале 
занатске радове код путничких возила и за поправку и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге 
опреме уграђене на возилу. 

 
Партија 18–ПУ Пријепоље 

    1) СЗР „Ружић“ Драгош Ружић пр, Пријепоље, Велика Жупа бб - за лимарско фарбарске услуге. 
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Партија 19 –ПУ Прокупље 

1) ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац Божидара Величковића 1 - за аутомеханичарске и 
аутоелектричарске услуге и лимарско фарбарске услуге,  
2) СЗТР „Маслак“ Милан Маслаковић пр, Прокупље, Малопланска бб– за лимарско фарбарске радове,  
3)„Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 –  за лимарско фарбарске радове,  
4)„Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб –  за лимарско фарбарске радове. 
 

Партија 20 –ПУ Смедерево 

1) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 – за 
лимарско фарбарске радове. 

Партија 23 – ПУ Суботица 

1) „Klimashop“ доо Бегеч, Николе Тесле 25 - код теретних возила, аутобуса, радних машина и др.  за 
аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге. 

 
Партија 24 – ПУ Ужице 

1) „Турбо сервис“ доо Ужице, Милоша Обреновића бб - за остале занатске радове и услуге (обрада главе 
мотора итд) код путничких возила (путничка, комби, теренска и др). 

 

Партија 25 – ПУ Чачак 

1) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 – за 
лимарско фарбарске радове,  
2) СЗТР „Девла“ Обрадовић Владислав пр, Чачак, Стара пруга 58 –  за лимарско фарбарске радове. 

 

Партија 27 – ПУ за град Београд 

1),,Reno Sava“ доо Београд, Миријевски Булевар 37 - за лимарско-фарбарске радове, 
3) „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб - за аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
остале  занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд.) и за поправку и сервисирање ватрогасних 
система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

Партија 28 – Седиште Минисатрства 

1),,Reno Sava“ доо Београд, Миријевски Булевар 37 - за лимарско-фарбарске радове. 
2) СЗТКР“Хидраулик 2 МП“Милош Прлинчевић пр, Београд, Устаничка 125 д - за остале радове и услуге 
код мотоцикала, четвороцикала, моторних санки и др.  
3) „Турбо сервис“ доо Ужице, Милоша Обреновића бб, за остале радове и услуге код мотоцикала, 
четвороцикала, моторних санки и др, 
4) „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб - за лимарско-фарбарске радове. 

 
4. Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 

 
5. 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 
 

1.  На основу члана 32. 40 и 40а Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног поступка јавне 
набавке услуга 07 број 404-ЈН-185/19-02 од 01.10.2019. године, Министарство унутрашњих послова, као 
Наручилац, спровело је отворени поступак са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем 
конкуренције за јавну набавку услуга обликован у 28 партија: Одржавање возила, транспортних средстава, 
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механизације, радних машина, мотоцикала и друго, ЈН 185/19. Предмет оквирног  споразума је утврђивање 
услова за закључивање уговора и за издавање наруџбеница. 
 
2.  Процењена вредност јавне набавке износи: 

 

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 4.500.000,00 4.500.000,00 9.010.000,00 

Партија 2. – ПУ Ваљево 10.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 8.010.000,00 

Партија 3. – ПУ Врање 10.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 18.010.000,00 

Партија 4. – ПУ Зајечар 5.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 7.005.000,00 

Партија 5. – ПУ Зрењанин 5.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 7.005.000,00 

Партија 6. – ПУ Јагодина 5.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 6.005.000,00 

Партија 7. – ПУ Кикинда 5.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 7.005.000,00 

Партија 8. – ПУ Крагујевац 2.500,00 6.500.000,00 6.500.000,00 13.002.500,00 

Партија 9. – ПУ Краљево 5.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 22.005.000,00 

Партија 10. – ПУ Крушевац 2.500,00 3.000.000,00 3.000.000,00 6.002.500,00 

Партија 11. – ПУ Лесковац 2.500,00 5.500.000,00 5.500.000,00 11.002.500,00 

Партија 12. – ПУ Ниш 2.500,00 14.000.000,00 14.000.000,00 28.002.500,00 

Партија 13. – ПУ Нови Пазар  2.500,00 4.000.000,00 4.000.000,00 8.002.500,00 

Партија 14. – ПУ Нови Сад  2.500,00 18.000.000,00 18.000.000,00 36.002.500,00 

Партија 15. – ПУ Панчево 2.500,00 4.000.000,00 4.000.000,00 8.002.500,00 

Партија 16. – ПУ Пирот 2.500,00 4.000.000,00 4.000.000,00 8.002.500,00 

Партија 17. – ПУ Пожаревац 2.500,00 4.000.000,00 4.000.000,00 8.002.500,00 

Партија 18. – ПУ Пријепоље 2.500,00 3.000.000,00 3.000.000,00 6.002.500,00 

Партија 19. – ПУ Прокупље 2.500,00 4.500.000,00 4.500.000,00 9.002.500,00 

Партија 20. – ПУ Смедерево 2.500,00 3.500.000,00 3.500.000,00 7.002.500,00 

Партија 21. – ПУ Сомбор  2.500,00 5.000.000,00 5.000.000,00 10.002.500,00 

Партија 22. – ПУ Сремска 
Митровица 

2.500,00 7.000.000,00 7.000.000,00 14.002.500,00 

Партија 23. – ПУ Суботица 2.500,00 6.000.000,00 6.000.000,00 12.002.500,00 

Партија 24. – ПУ Ужице 2.500,00 4.000.000,00 4.000.000,00 8.002.500,00 

Партија 25. – ПУ Чачак 2.500,00 5.000.000,00 5.000.000,00 10.002.500,00 

Партија 26. – ПУ Шабац 2.500,00 7.000.000,00 7.000.000,00 14.002.500,00 

Партија 27. – ПУ за град Београд 100.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 78.100.000,00 

Партија 28. – Седиште 
Министарства 

100.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 240.100.000,00 

                                                     
Укупно: 

300.000,00 309.000.000,00 309.000.000,00 618.300.000,00 

 
Јавну набавку је Захтевом о покретању поступка 07/10 број 1508/19 од 12.07.2019. године иницирало 
Одељење за одржавање и експлоатацију возила, Секторa за материјално-финансијске послове. 
 
За праћење и реализацију уговора задужено је Одељење за послове логистика ПУ, Одељење логистика ПУ 
за град Београд и Одељење за одржавање и експлоатацију возила. 
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Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2019. годину, 
економска класификација 4252. 
 
Наручилац је предвидео у складу са чланом 40а. став 3. ЗЈН-а да када настане потреба за предметним 
услугама, Наручилац ће добављачима са којима је закључен оквирни споразум упућивати позив за 
достављање понуда који ће садржати захтеве за конкретну набавку, као и детаљну Спецификацију услуга. 
Након избора најповољније понуде, применом критеријума „најнижа понуђена цена“, биће изабран 
добављач са којим ће бити закључен уговор или коме ће бити издата наруџбеница. 
 
Крајњи корисници су: Подручне полицијске управе, Полицијска управа за град Београд и Седиште 
Министарства. 
 
Наручилац је предвидео да је критеријум за доделу уговора, односно издавање наруџбенице, најнижа 
понуђена цена. 

      
3. Рок за подношење понуда био је 13.11.2019. године до 10:00 часова.  
    
4. Благовремене понуде доставили су следећи понуђачи: 

1. Предраг Симић пр, Занатско трговинска радња Ауто сервис Ринго, Јагодина, Бресје  

2. Владимир Видаковић пр ,Ауто кућа Видаковић, Суботица, Браће Радића 51-53 

3. Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић Предузетник, Лесковац, ул. Скадарска 2 

4. ЗР „Ауто Мирко“ , Лазић Саша пр, Прокупље, ул. Малопланска 16 

5. „Truckstore“ д.о.о Београд ул.Боре Станковића 2/6, 

6. „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 

7. „ПСЦ Вуковић“ доо Шабац, Обилазни пут бб 

8. „Аутоцентар Ауто Тим“ доо Врање, ул.Солунских ратника 69 

9. „Ауто кућа Аннус“ доо Суботица, ул. Варешка 18 

10. „Ауто-Хермес“ доо Палић Хоргошки пут 19а са подизвођачем СЗР Аутолимар фарбар Белер-Т Тибор 

Белер, Суботица 

11. „Klimashop“ доо Бегеч, ул.Николе Тесле 25 

12. СЗР „Ружић“ Драгош Ружић пр Пријепоље, Велика Жупа 

13. ЗТР „Сервис Буца“ Тања Стевановић пр, Лесковац Горње Синковце 

14. Аутолимарско лакирерска механичарска радња ЛМ Милан Живковић предузетник, Бела Паланка 

15. „ТРГО-АУТО“ доо Србобран, ул. 19. Октобра 18 

16. ТР „МБ комерц“ Алексић Драган предузетник, Сокобања, ул. Алексе Маркишића 155/5 

17. „Bavaria team“ д.о.о. Чачак, ул. Моравска 11 

18. „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, ул. Булевар Св.Цара Константина 80/82 

19. СЗТР „Ауто-Аца“ Радуновић Ненад предузетник, Параћин, ул. Милована Глишића бб 

20. „Гацо“ доо Кочане, Дољевац Кочане бб 

21. „DDM Company“ доо Нови Сад, ул. Др. Светислава Касапиновића 9 

22. „Viva company“  доо Крагујевац, ул. Миодрага Влајића Шуке 10 

23. „Марић центар“ Краљево, Конарево, ул. Прогорелица 74/А 

24. Немања Јанковић пр „Мићо 2016“ Аутомеханичарска радња Нови Пазар, Шавци бб 

25. „Радуловић аутомобили“ доо Београд, ул.Драгослава Срејовића бб 

26. Радња за оправку и одржавање друмских моторних возила, Војислав Живановић пр , Шабац, Јеленча  

Ул.М.Тита 141 
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27. „Deki commerce“ доо Адашевци, ул. Бранка Радичевића 50 

28. ЗТР „АЦ Мумџић“ Мумџић Кемал пр, Нови Пазар, Борски кеј бб 

29. „Томић ауто 034“ доо Крагујевац ул. Горњомилановачка 82а 

30. „Raavex group“доо Ниш, ул. Бул.Цара Константина бб 

31. СЗТР „Зебра“ Јовица Тодоровић пр, Књажевац, ул. Добривоја Радосављевића 7 

32. „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

33. „Југо спорт“доо Крагујевац, ул. Саве Ковачевића бб 

34. „СЗР ТИП-ТОП“  ПР Горан Динић, Житорађа, ул. Топлички Хероји бб 

35. Ауто сервис „Миланче Ауто“ Милан Стојиљковић пр Прокупље, ул. Косте Војиновића 48 

36. „АУТО СМС РУС“ СЗР, Јасна Станковић пр, Прокупље Мала Плана 

37. „Дакар ауто“ доо Сомбор, ул. Филипа Кљајића бб 

38. „Sani group“ доо Шабац ул.Војводе Путника 58 

39. „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

40. ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац, ул. Божидара Величковића 1 

41. „КПМ Компресори“ доо Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

42. „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 

43. „ВГ Комерц 2010“ д.о.о. Велико Градиште, Бошка Вребалова 11 

44. „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71 

45. Група понуђача: „ИНТЕРАУТО“ доо Чачак, ул. Скадарска 7 и Аутолимарска радња „Пера +“, Бојан 

Симчевић пр,Крушевац, ул. Јована Савковића 15 

46. „Гибањ“ доо Крушевац, ул. Бруски пут 139 

47. Аутомеханичарска радионица  и трговинска радња „Ђапић“ Милена Ђапић предузетник, Радња Ђапић, 

Сомбор Ул. 12 Војвођанске ударне бригаде 130 

48. ПР Ранко Шимулија , аутомеханичарска радња „Шиме“ Рума, ул. Алексе Шантића бб 

49. ЗАР “Драган Марчетић“ ПР Драган Марчетић, Панчево, ул. Новосељански пут 157г 

50. „Ауто Каросерија“ доо Београд, ул. Драгослава Срејовића 4 

51. „Лав Ауто“доо Београд ул. Јабланичка 1 

52. „Ехом Ауто“ доо Београд, ул. Северени Булевар 6 

53. „Auto Bane Group“доо Зајечар, ул. Неготински пут 44 

54. ,,Reno Sava“ доо Београд, ул. Миријевски Булевар 37  

55. „Дипем“доо Чачак, Ибарски пут бб 

56. Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац , ул. Цветка Павловића 11 

57. „Машиноремонт“ доо Сента, ул. Петефи Шандора 45 а  

58. „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, Коњевићи бб 

59. “Tehno MK auto” доо Чачак, ул. Булевар Ослободилаца бб са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ доо 

60. ПР Бојан Цветковић занатско аутомеханичарска трговинска радња Тим Ауто, Београд Ул. Стевана 

Филиповића бб 

61. ПР Југослав Миленковић „Auto servis Expert“доо Београд, ул.Патријарха Јоаникија 13 

62. ПР Мирко Милићевић Аутосервис „Милићевић”, Београд, ул. Космајска 56 

63. ПР Душан Антонијевић занатско трговинска радња „Виктор“ Ковачевац, ул. Војислава Дамњановића 84 

64. „Hyundai Србија“ доо Београд, ул.Милутина Миланковића 7в 

65. „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина, Словенски пут 25 

66. „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут бр.5 

67. “Interauto trade”доо Чачак, Прељина бб 
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68. „Ауто-мото друштво ЛЕ“ доо Лесковац, ул.Ђорђа Стаменковића 11 са подизвођачем „АСП-А ЦЕНТАР 

КОШНИЦЕ“ Жарко Петровић пр, Лесковац 

69. „Bibo car“ доо Пожаревац, Љубичевска насеља бб са подизвођачем ПД „Ауто Миркос д.о.о. Пожаревац 

70. „Перкинс“доо Лозница, Шабачки пут бб 

71. „Jovalex centar“ доо Крагујевац, ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

72. „Аутоделови Миликић“ доо Краљево, ул. Војводе Путника 58 м 

73. „Genuine servis“ доо Београд, ул. Булевар ЈНА 85 

74. „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

75. „Д Комерц“ доо Сомбор ул. Коњовићева 59 

76. ПД „Ауто Миркос“ доо Пожаревац, ул. Љубичевска Љубичево бб 

77. „Машинопромет“ доо Врање, ул.Радничка 32 

78. СЗТР „Маслак“ Милан Маслаковић пр, Прокупље, ул. Малопланска бб 

79. „АМСС Банат“ доо Кикинда, ул. Јована Јовановића Змаја 20  

80. ПР Зоран Рајевић „ТПМ Рајо“ Севојно, ул. Хероја Дејовића бб 

81. „Аутоцентар Куси“ доо Зајечар, Неготински пут бб 

82. „Cargo E-bay“ доо Ниш, ул. Пантелејска 59 

83. ПР Зоран Михајловић „Аутошоп и Аутосервис“ Пирот, ул. Николе Пашића 11 

84. „Идеал ауто“ доо Ниш, Стари пут Београд Ниш бб 

85. „Ауто Миг“ доо Ниш, Стари пут Београд Ниш бб 

86. „Гасоп“ доо, Београд, ул. Заплањска 84 е 

87. „Килер ауто“ доо Београд, ул. Тошин Бунар 63б 

88. „Диг“доо Крушевац, ул. Доситејева 9/115 

89. ТП „Перспектива“ доо Пријепоље, ул. Бјелопољски пут бб 

90. „Гранд моторс“ доо Београд, ул. Милутина Миланковића 21 

91. СЗАР “Ацо Ивановић“ Ацо Ивановић ПР, Београд ул. Тошин Бунар 104 

92. ПР Веселиновић Раденко „Аутосервис Раде“ Београд, ул. Саве Ковачевића 12 а 

93. „Бус сервис“ доо Београд, ул. Византијска 18 а 

94. ПР Јадранко Стојановић „Аутопериониоца МБ 2002“, Смедеревска Паланка, ул. Црвене Армије 21 а 

95. ПР Александар Јефтић „Цацко и Аца“, Кусадак 

96. ПР Јован Марчетић ГЗР „Новус Плус“ , Београд Ул. Војачка 74 

97. Самостална аутомеханичарска радња „Пауновић“, Осипаоница Ул. 16.октобар 14 

98. „Ауто центар Радосављевић“ доо Сремска Митровица, ул. Димитрија Давидовића 11 

99. „Хит ауто“ доо Београд, ул. Старо Сајмиште 29 

100.“Plattner” доо Бачка Паланка,ул. Новосадски пут 19 

101.„Eco motors“ доо Београд, ул. Радојке Лакић 5 

102.„КДД ауто“ доо Београд, ул. Вишњичка 53 а 

103.„АБЦ Тест“ доо Ваљево, ул. Љубомира Павловића 13 

104.„Ауто центар Цуне“ доо Зрењанин, ул. Багљаш запад 7 

105.СЗР „Аутосервис Жељко“ Ветерник, ул.Код гробља 11 

106.Александар Љубоја предузетник СЗТР „Брка Београд“ Београд, ул. Зарија Вујошевић 2 

107.„Аутосервис Косанић“ Панчево, ул. Карађорђева 86 

108.Бојан Маринковић пр Аутосервис „Маринковић“ Панчево, ул. Јове Максина 53 

109.ПР Бранко Стевановић СЗТР„Бранко и Раде“ Београд,  ул. Мишка Крањца 2 д 

110.„Аутолине“ доо Београд, ул. Вишњички венац 35 
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111. СЗР “Аутосервис Мицко“ Миломир Ђуровић предузетник Прибој, ул. 29.октобра бб 

112. АД „Ниш експрес“ Ниш, ул. Чамурлија 160 

113. СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 11 

114. „Трио моторс“ доо Нови Сад, ул. Футошка 102 

115. СТР „Аутостоп“ Славица Сарић предузетник Ваљево, ул. Тиће Миловановића 34 

116. „Ником ауто“ доо Крагујевац, ул. Лепенички булевар 47 

117. „Мотор“ доо Јагодина, ул. Кабловска бб 

118. СЗТР „Девла“ Чачак, ул. Стара пруга 58 

119. „Ресор“ доо Гаџин Хан, ул. Милоша Обилића бб 

120. СТР „Еуроауто“ Бор, ул.Николе Пашића 11 

121. „Ауто сервис Стамболић“, Стамболић Драгиша пр, Лесковац, ул. Добрунке Ђикић 2 

122. ПР Мирко Кљајић „Вулканизер Кљајић“ Зрењанин, ул. Николе Пашића 38 

123. ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана, ул.Кнеза Михаила 25 

124. ПР Драган Милојевић „ММ центар“ Крагујевац, ул.Кнеза Михаила 101 

125. „Touring Europa“ доо Ниш. ул. Лесковачка бб 

126. „Алпрос“ доо Београд, ул. Пилота Михаила Петровића 77 а 

127. „Ecomex auto“ доо Чачак, ул. Булевар ослободилаца 86  

128. ПР Радосава Никић „Аутосервис Ауто Центар 31“ Ужице, ул. Сарића Осоја бб 

129. „Ликос ауто“ доо Београд, ул. Вождовачки кружни пут 17 

130. СЗАР „Карло Зоран Синадиновић“, Зоран Синадиновић пр, Смедерево, ул. Војвођанска 6 

131. „Нине“ доо Београд, ул. Радничка 1 

132. „Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин, ул. Огњеслава Костовића 5 са подизвођачем САР 

М.Мијатовић Мирослав Зрењанин 

133. „Светозарево промет“ доо Јагодина, ул. капетана Коче 90/1 

134. „Racing auto Alfa“ доо Ниш, ул.Горноматејевачка 

135. „Брана комерц“ доо Крушевац, ул. Јасички пут 15 

136. „ДРЈ“ доо Параћин, Доња Мутинца 

137. „Sintra 2006“ доо Краљево, ул. Конарево 552 

138. „Ауторемонт Пивашевић“ доо Панчево, ул. Јабучки пут36 

139. „Точак ауто“ доо Зрењанин, Манастирска 9 

140. „Обнова“ доо Краљево, Аеродромска 4 а 

141. „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 

142. Група понуђача: „Техноауто“ доо Ниш,  Булевар 12.фебруар 101 и „Ауто Центар Стефановић“ доо, 

Ниш Ул. Сарајевска 153 

143. „Аутоцентар Јовановић“ доо Неготин, Радета М. Јовановића 25 

144. „БЦС Тодоровић“ ПР Живојин Тодоровић, Доња Јајина 

145. „Prestige plus“ доо Крагујевац, Слободе 5а 

146. СЗТР „Аутоцентар Нинић“ Београд, Михаила Булгакова 4 

147. „Делта моторс“ доо Београд, Радничка 8 

148. „Србоауто“ доо Београд, Доситеја Обрадовића бб 

149. „Ауто стакла Иванић“ д.о.о. Нови Сад, Мојковачка 9 

150. „Sky car“ доо Београд, Булевар Михајла Пупина 10е 

151. „Гага моторс“ доо Београд, Церски Венац 1 д 

152. ТП „Пољоауто“ доо Шид, Вука Караџића 34 
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153. „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут26 б 

154. СЗВТР Милош Вујошевић пр, Београд, Облаковска 2ц 

155. „Porsche inter auto“ доо Београд, Зрењанински пут 11 

156. „Ауто кућа Самарџић“ доо Београд, Булевар Патријарха Павла 5 т 

157. „Mišić group“ доо Београд, Димитрија Туцовића 144 

158. „Делта аутомото“ доо Београд, Омладинских бригада 33 а 

159. „Ауто Грифон“ доо Ниш, Николе Тесле бб 

160. „Јапан ауто“ доо Београд, Мирка Сандића 10 

161. „Shop centar“ доо Београд, Патријарха Димитрија 12 г 

162. „Ауто центар Крунић“ доо Ниш, Булевар Цара Константина бб 

163. „Аутотранспорт“ доо Костолац, Николе Тесле 19 

164. „Extra Miron“ доо Београд, Савски Насип 9 а са подизвођачем „Шлепојемо Басарак“ доо Земун 

165. „Shop invest” доо Београд, Варешка бб 

166. Живица Русован  пр СЗТР „Autoservis M&M“ Нови Сад ул. Задружна 47 

167. „А 2010“ доо Београд, ул. Трибалска 21 са подизвођачима Аутосервис “Горуновић“ Бранко Горуновић 

пр Београд, Иван Матић пр аутосервис „Матић“  и „Протекта СН“  Саша Новаковић пр 

168. „АЦ Интерсрем“ доо Ветерник, Новосадски пут 112 

169. „Стојанов ауто“ доо Нови Сад, Зрењанински пут 12 

170. „Стојанов“ доо Нови Сад, Зрењанински пут 16 

171. „Ауто кућа Коле“ доо Београд, Земун, Цара Душана 209 

172. „Emil Frey auto centar“ доо Београд, ул. Омладинских бригада 33 

173. „AKS drive“ доо Шабац, Обилазни пут бб 

174. „AKS аутомотиве“ доо  Шабац, Гаврила Принципа бб 

175. „АЦП аутомотиве“ доо  Шабац, Обилазни пут бб 

176. Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

177. „Auto glass NL“ доо Београд, Булевар Михајла Пупина 20 е 

178. „Vatreks Rescue“ доо Београд, Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

179. „Новус М Плус Трејд“ доо Нови Сад, Трг Марије Трандафил 18 

180. Servis „Euro Car“ доо Сремска Митровица, Арсенија Чарнојевића 25 

181. „ПТП Слодес“ доо Београд, Борска 92 ф 

182. „Алоне“ ДОО Београд, Угриновачка 116 ц 

183. „Ватроспрем производња“ доо Београд, Кумодрашка 178 

184. „Балканпрогрес“ доо Крушевац, Јордана Симића 1 

185. „Велауто плус“ доо Београд, Војводе Степе 473 

186. „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак, Браће Станић 45  

187. „Енергоразвој“ доо Београд, Милутина Миланковића 1 

188. „Ауто Туринг Станојевић“ доо Београд, Смедеревски пут 35 

189. „Центар С“ доо Београд, Трише Кацлеровића 24 а 

190. „SP Star Bike“ доо Београд, Булевар Краља Александра 594 

191. „Kit Commerce“ доо Београд, Трговачка 7/2 

192. ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ Ниш, Краља Стевана Првовенчаног 40  

193. ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17 

194. „Ауто Гарант“ доо Чачак Ибарски пут 100 

195. „Вист“ доо Добановци, ул. Сретењска 35 
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196. СЗР “Хидраулик 2 МП“ Милош Прлинчевић пр, Београд, Устаничка 125 д 

197. „Нишауто група“ доо Ниш, Булевар Николе Тесле бб 

198. „Master glass“ доо Београд, Угриновачка 227 б 

199. „Јањушевић“ доо Прибој, Радомана Пајевића 47 

200. „Три М ауто центар“ доо Београд, Водоводска 158 ц 

201. „West beocar“ доо Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

202. СЗР “Ауто сервис Војиновић“ ПР Војиновић Миљко, Београд Ул.Милке Гргурове 9 

203. „DP Cars 2019“ доо Куршумлија Косовска 57 

204. „ДТЦ“ доо Београд, Угриновачки пут 55 

205. „Турбо сервис“ доо Ужице, Милоша Обреновића бб 

206. „British motors“ доо Београд, Зрењанински пут 11 

207. „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица Загужање 

208. „Афифа“ доо Београд, Стефана Првовенчаног 50 

209. ПР Радосављевић Јовица СЗР „Truck servis“ Јагодина Буковче бб 

210. „Аутокомерц“ доо Београд Сурчин, Светог Саве 84 ц 

211. „Про Стакло“ доо Београд, Омладинских Бригада 33а 

212. ПР Милијана Вујошевић Вулканизерска радња „Vujošević & M“ Београд Облаковска 2ц 

213. СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш 4  

214. „Аутоцентар Ћосовић“ доо Аранђеловац, Цара Душана 20 

215. „Иди Нинчић“ доо Пријепоље Седобро бб 

216. „МПН Промет“ доо Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

217. „Ауто центар Стојановић“ доо Београд, Јурија Гагарина 225 

218. СЗР„Сервис Моца“ Коцић Момчило пр Лесковац, Мрштане  

219. „Леми комерц транс“доо Београд,.Водоводска 158 

220. „Coning“ доо Београд, Аутопут за Нови Сад 68 

5.Поступак отварања понуда спроведен је дана 13.11.2019. године, са почетком у 12:00 часова, а окончан 
истог дана у 14:25 часова. 

 
6. Након разматрања понуда утврђено је следеће: 

  
ПАРТИЈА 1 –ПУ БОР 

 

За Партију 1 – ПУ Бор прибављене су следеће понуде понуђача:  
 

1) Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина Бресје бб 
2) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 
3) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 
4) СЗТР „Ауто-Аца“ Радуновић Ненад предузетник, Параћин Ул. Милована Глишића бб 
5) „Гацо“ доо Кочане, Дољевац, Кочане бб 
6) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 
7) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 
8) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 
9) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
10) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
11) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
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12) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 
13) „ВГ Комерц 2010“ д.о.о. Велико Градиште, Бошка Вребалова 11 
14) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 
15) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
16) „Auto Bane Group“доо, Зајечар ул. Неготински пут 44 
17) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 
18) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
19) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
20) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 
21) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
22) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 
23) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
24) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 
25) „Аутоцентар Куси“ доо , Зајечар Неготински пут бб 
26) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 
27) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
28) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
29) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
30) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
31) “Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
32) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 
33) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
34) СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 11 
35) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
36) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
37) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 
38) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 
39) СТР „Еуроауто“ Дарко Стевановић пр, Бор Николе Пашића 11 
40) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25 
41) „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 
42) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
43) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
44) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 
45) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 
46) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
47) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 
48) „Аутоцентар Јовановић“ доо, Неготин Ул. Радета М. Јовановића 25 
49) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 
50) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
51) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
52) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 
53) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
54) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 
55) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
56) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
57) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
58) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
59) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
60) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 
61) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
62) ПР Радосављевић Јовица СЗР „Truck servis“ Јагодина Буковче бб 
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63) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
64) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
65) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
66) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
67) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 

1) Да је понуда понуђача Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина Бресје бб, 07-404-ЈН-185/19-6 од 

22.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 22.10.2019. године у 12:51 часова.  

Понуђач Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина доставио је понуду за:  

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- лимарско-фарбарске радове.  

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина испунио све остале захтеве Наручиоца 
његова понуда је оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
2) Да је понуда понуђача „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8, 07 број 404-

ЈН-185/19-11 од 28.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.10.2019. године у 10:32 часова.  

Понуђач „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

3) Да је понуда понуђача „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82, 07 број 404-

ЈН-185/19-25 од 31.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 31.10.2019. године у 11:20 часова.  

Понуђач „Car Box“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

4) Да је понуда понуђача СЗТР „Ауто-Аца“ Радуновић Ненад предузетник, Параћин, Милована Глишића 

бб, 07 број 404-ЈН-185/19-25 од 31.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. 

ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 31.10.2019. године у 12:01 часова.  

Понуђач СЗТР „Ауто-Аца“ Радуновић Ненад предузетник, Параћин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

5) Да је понуда понуђача „Гацо“ доо Кочане, Дољевац, Кочане бб, 07 број 404-ЈН-185/19-27 од 01.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  

Понуђач „Гацо“ доо Кочане доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.) 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

    2. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном  ватрогасном опремом, прикључна возила, радне     

        машине и др. 

 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
- лимарско-фарбарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гацо“ доо Кочане испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

6) Да је понуда понуђача „Viva company“  доо Крагујевац, Миодрага Влајића Шуке 10, 07 број 404-ЈН-

185/19-29 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  

Понуђач „Viva company“  доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

      1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.) 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 
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7) Да је понуда понуђача „Томић ауто 034“ доо Крагујевац, Горњомилановачка 82а, 07 број 404-ЈН-185/19-
37 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 13:40 часова.  

Понуђач „Томић ауто 034“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

8) Да је понуда понуђача „Raavex group“доо Ниш, Бул. Цара Константина бб, 07 број 404-ЈН-185/19-38 од 

01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 13:40 часова.  

Понуђач „Raavex group“доо Ниш доставио је понуду за: 

 

      1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.) 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

9) Да је понуда понуђача „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26 , 07 број 404-ЈН-

185/19-41 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:10 часова.  

 Понуђач „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

10) Да је понуда понуђача „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-48 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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11) Да је понуда понуђача „КПМ Компресори“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-50 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Компресори“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

12) Да је понуда понуђача „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина, 07 број 404-ЈН-

185/19-51 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

Понуђач „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

13) Да је понуда понуђача „ВГ Комерц 2010“ д.о.о. Велико Градиште, Бошка Вребалова 11, 07 број 404-ЈН-

185/19-54 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

Понуђач „ВГ Комерц 2010“ д.о.о. Велико Градиште доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 

14) Да је понуда понуђача „Гибањ“ доо Крушевац, Бруски пут 139, 07 број 404-ЈН-185/19-65 од 04.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 11:52 часова.  

Понуђач „Гибањ“ доо Крушевац доставио је понуду за: 

    

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 

- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
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Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гибањ“ доо Крушевац испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 
15) Да је понуда понуђача „Ехом Ауто“ доо Београд, Северени Булевар 6, 07 број 404-ЈН-185/19-71 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 13:32 часова.  

Понуђач „Ехом Ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

16) Да је понуда понуђача „Auto Bane Group“ доо Зајечар, Неготински пут 44, 07 број 404-ЈН-185/19-72 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 14:09 часова.  

Понуђач „Auto Bane Group“ доо Зајечар доставио је понуду за: 

    
1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 
-  аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови; 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
17) Да је понуда понуђача Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, 

Цветка Павловића 11, 07 број 404-ЈН-185/19-83 од 05.11.2019. године, прихватљива за аутомеханичарске и 

аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова и за остале занатске радове и 

услуге (обрада главе мотора итд) у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за 

лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и 

члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 08:52 часова.  
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Понуђач Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале 

занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за 

лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов захтеван у складу са чланом 76. ЗЈН-а. 

Наиме, понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

 

Како је понуђач Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр испунио све захтеве 

Наручиоца за аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије 

точкова, и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као 

прихватљива.     

 
18) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, Коњевићи бб, 07 број 404-ЈН-185/19-85 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 

19) Да је понуда понуђача „Hyundai Србија“ доо Београд, Милутина Миланковића 7в, 07 број 404-ЈН-

185/19-85 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:28 часова.  

Понуђач „Hyundai Србија“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

20) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина, Словенски пут 25, 07 број 404-ЈН-185/19-96 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:36 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

21) Да је понуда понуђача „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5, 07 број 404-ЈН-185/19-118 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:40 часова.  

Понуђач „Аутопромет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

22) Да је понуда понуђача „Jovalex centar“ доо Крагујевац, ул.Миодрага Влајића Шуке 4, 07 број 404-ЈН-

185/19-130 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:02 часова.  

Понуђач „Jovalex centar“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

23) Да је понуда понуђача „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б, 07 број 404-ЈН-185/19-132 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:08 часова.  

Понуђач „Genuine servis“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

24) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, Винорача бб, 07 број 404-ЈН-185/19-133 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

25) Да је понуда понуђача „Аутоцентар Куси“ доо Зајечар, Неготински пут бб, 07 број 404-ЈН-185/19-140 

од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач „Аутоцентар Куси“ доо Зајечар доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
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-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

26) Да је понуда понуђача „Cargo E-bay“ доо Ниш, Пантелејска 59, 07 број 404-ЈН-185/19-141 од 05.11.2019. 

године,  прихватљива за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање 

геометрије точкова и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) у складу са одредбом члана 3. 

ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно 

испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач „Cargo E-bay“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

   1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за 

остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, 

док за лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов захтеван у складу са чланом 76. ЗЈН-

а. Наиме, понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

  
     Даљим прегледом понуде, констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног 

споразума, техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера 
понуђача за закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да 
накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра 
се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 

 
Како је понуђач „Cargo E-bay“ доо Ниш испунио све захтеве Наручиоца за аутомеханичарске, 

аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, као и за остале занатске 

радове и услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     
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27) Да је понуда понуђача „Идеал ауто“ доо Ниш, Стари пут Београд Ниш бб, 07 број 404-ЈН-185/19-143 од 

05.11.2019. године,   прихватљива за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге у складу са одредбом члана 

3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно 

испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:13часова.  

Понуђач „Идеал ауто“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за 

лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов захтеван у складу са чланом 76. ЗЈН-а. 

Наиме, понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

 

Како је понуђач „Идеал ауто“ доо Ниш испунио све захтеве Наручиоца за аутомеханичарске и 

аутоелектричарске услуге његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

 

28) Да је понуда понуђача „Ауто Миг“ доо Ниш, Стари пут Београд- Ниш бб, 07 број 404-ЈН-185/19-144 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:13 часова.  

Понуђач „Ауто Миг“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 

29) Да је понуда понуђача „Гасоп“ доо Београд, Заплањска 84 е, 07 број 404-ЈН-185/19-145 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:27 часова.  

Понуђач „Гасоп“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
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Како је понуђач „Гасоп“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

30) Да је понуда понуђача „Диг“доо Крушевац, Доситејева 9/115, 07 број 404-ЈН-185/19-147 од 05.11.2019. 

године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-240 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са 

одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:19 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

 

Понуђач „Диг“доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

31) Да је понуда понуђача “Plattner” доо Бачка Паланка, Новосадски пут 19, 07 број 404-ЈН-185/19-159 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:25 часова.  

Понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

32) Да је понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, 

Радојке Лакић 5, 07 број 404-ЈН-185/19-160 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:40 часова.  

Како Понуђач Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд није означио за 

коју партију и за коју врсту возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за 

партију 1. ПУ Бор. 
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Прегледом понуде понуђача утврђено је да исти није доставио изјаву да је поштовао 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 сходно члану 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
 

Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 

Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ 

Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

33) Да је понуда понуђача „КДД ауто“ доо Београд, Вишњичка 53 а, 07 број 404-ЈН-185/19-161 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:41 часова.  

Понуђач „КДД ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

34) Да је понуда понуђача СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 

11, 07 број 404-ЈН-185/19-172  од 06.11.2019. године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-281 од 12.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:07 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла дана 12.11.2019. године у 12:37 часова.  

 

Понуђач СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

35) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо Нови Сад, Футошка 102, 07 број 404-ЈН-185/19-173 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:16 часова.  

Понуђач „Трио моторс“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 
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    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 

 
36) Да је понуда понуђача „Ником ауто“ доо Крагујевац, Лепенички булевар 47, 07 број 404-ЈН-185/19-175 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Ником ауто“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
37 Да је понуда понуђача „Мотор“ доо Јагодина, Кабловска бб, 07 број 404-ЈН-185/19-176 од 06.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Мотор“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
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-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

38) Да је понуда понуђача „Ресор“ доо Гаџин Хан, Милоша Обилића бб, 07 број 404-ЈН-185/19-179 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:00 часова.  

Понуђач „Ресор“ доо Гаџин Хан доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
2. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

39)  Да је понуда понуђача СТР „Еуроауто“ Дарко Стевановић пр, Бор Николе Пашића 11, 07 број 404-

ЈН-185/19-181 од 06.11.2019. године прихватљива за аутомеханичарске радове, аутоелектричарске радове и 

лимарско фарбарске радове у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за 

вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова и за остале занатске радове и услуге (обрада главе 

мотора итд.), с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 

тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:00 часова.  

Понуђач СТР „Еуроауто“ Дарко Стевановић пр доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а.  Даљим прегледом понуде, 
констатовано је да понуђач не поседује захтеван кадровски капацитет за све врсте услуга за које је поднео 
понуду, али како испуњава остале додатне услове захтеване у складу са чланом 76. ЗЈН-а, Наручилац је упутио 
захтев за додатно објашњење ради прецизирања које ће врсте услуга обављати радници наведени у понуди. 
 
Понуђач је благовремено доставио додатно објашњење, и навео да ће радници обављати аутомеханичарске 
радове, аутоелектричарске радове и лимарско фарбарске радове. 
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Како је понуђач СТР „Еуроауто“ Дарко Стевановић пр, Бор Николе Пашића 11 испунио све захтеве 

Наручиоца за аутомеханичарске радове, аутоелектричарске радове и лимарско фарбарске радове његова понуда 

је у том делу оцењена као прихватљива.     

 

40) Да је понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, Кнеза Михаила 25, 07 број 

404-ЈН-185/19-185 од 06.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:18 часова.  

Понуђач ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 
- лимарско-фарбарски радови. 

 

Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење 
Министарства финансија Пореске управе о  измиреним доспелим обавезама по основу доприноса за обавезно 
здравствено осигурање. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Такође, прегледом понуде утврђено је да понуђач није доставио потписан модел Оквирног споразума, Уговора и 
Наруџбенице. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, оцењена је 

као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. 

став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

41) Да је понуда понуђача „Touring Europa“ доо Ниш, Лесковачка бб, 07 број 404-ЈН-185/19-187 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 11:08 часова.  

Понуђач „Touring Europa“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

42) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо Београд, Вождовачки кружни пут 17, 07 број 404-ЈН-185/19-

191 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:00 часова.  

Понуђач „Ликос ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

43) Да је понуда понуђача „Nine“ доо Београд, Радничка 1,, 07 број 404-ЈН-185/19-193 од 06.11.2019. године, 

прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:26 часова.  

Понуђач „Nine“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

44) Да је понуда понуђача „Светозарево промет“ доо Јагодина, Капетана Коче 90/1, 07 број 404-ЈН-185/19-

195 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 14:04 часова.  

Понуђач „Светозарево промет“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

45) Да је понуда понуђача „ДРЈ“ доо Параћин, Доња Мутинца бб, 07 број 404-ЈН-185/19-198 од 07.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „ДРЈ“ доо Параћин доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

46) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо Зрењанин, Манастирска 9, 07 број 404-ЈН-185/19-201 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Точак ауто“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

47) Да је понуда понуђача „Euro Car Stanić“ доо Врњачка Бања, Кнеза Милоша 94, 07 број 404-ЈН-185/19-

203 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Euro Car Stanić“ доо Врњачка Бања доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

48) Да је понуда понуђача „Аутоцентар Јовановић“ доо Неготин, Радета М. Јовановића 25, 07 број 404-ЈН-

185/19-207 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Аутоцентар Јовановић“ доо Неготин доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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49) Да је понуда понуђача „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац, 07 број 404-

ЈН-185/19-208 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:52 часова.  

Понуђач „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

50) Да је понуда понуђача „Prestige plus“ доо Крагујевац, Слободе 5 а, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 10:23 часова.  

Понуђач „Prestige plus“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.).  

 

51) Да је понуда понуђача „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б, 07 број 404-ЈН-185/19-217 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:04 часова.  

Понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд доставио је понуду за: 
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1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

52) Да је понуда понуђача „Ауто Грифон“ доо Ниш, Николе Тесле бб, 07 број 404-ЈН-185/19-223 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:48 часова.  

Понуђач „Ауто Грифон“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

53) Да је понуда понуђача „Јапан ауто“ доо Београд, Мирка Сандића 10, 07 број 404-ЈН-185/19-224 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:56 часова.  

Понуђач „Јапан ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

54) Да је понуда понуђача „Ауто центар Крунић“ доо Ниш, Булевар Цара Константина бб, 07 број 404-ЈН-

185/19-226 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 13:25 часова.  

Понуђач „Ауто центар Крунић“ доо Ниш доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

55) Да је понуда понуђача Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања, Радомира Лазића 48, 07 број 404-

ЈН-185/19-241 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 

56) Да је понуда понуђача „Vatreks Rescue“ доо Београд, Антифашистичке борбе 23 г/1/1, 07 број 404-ЈН-

185/19-243 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:38 часова.  

Понуђач „Vatreks Rescue“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

57) Да је понуда понуђача „Ватроспрем производња“ доо Београд, Кумодрашка 178, 07 број 404-ЈН-185/19-

248 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:48 часова.  

Понуђач „Ватроспрем производња“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

58) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо Београд, Војводе Степе 473, 07 број 404-ЈН-185/19-250 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:55 часова.  

Понуђач „Велауто плус“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 
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59) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак, Браће Станић 45, 07 број 404-ЈН-185/19-251 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

60) Да је понуда понуђача „Нишауто група“ доо Ниш, Булевар Николе Тесле бб, 07 број 404-ЈН-185/19-263 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:59 часова.  

Понуђач „Нишауто група“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

61) Да је понуда понуђача „West beocar“ доо Београд. Аутопут Београд Нови Сад 150 д, 07 број 404-ЈН-

185/19-267 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:09 часова.  

Понуђач „West beocar“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

62)  Да је понуда понуђача ПР Радосављевић Јовица СЗР „Truck servis“ Јагодина, Буковче бб, 07 број 

404-ЈН-185/19-275 од 08.11.2019. године прихватљива за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора 

итд.) у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за аутомеханичарске радове, 

аутоелектричарске радове и поправке и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на 
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возилу , с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 

2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:53 часова.  

Понуђач ПР Радосављевић Јовица СЗР „Truck servis“ Јагодина доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

    2. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 

 

     - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за остале 

занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд.)  доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за 

аутомеханичарске радове, аутоелектричарске радове и поправке и сервисирање ватрогасних система, пумпи и 

друге опреме уграђене на возилу није доказао да испуњава додатне услове у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању каналских дизалица, канала, специјалних алата, поседоваљу шлеп 

возила и поседовању стандарда, сертификата, специјалних алата и универзалних алата у комаду и гарнитури. 

 

Како је понуђач ПР Радосављевић Јовица СЗР „Truck servis“ Јагодина испунио све захтеве Наручиоца за 

остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд.)  његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

 

63) Да је понуда понуђача „Аутокомерц“ доо Београд Сурчин, Светог Саве 84 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-267 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 13:01 часова.  

Понуђач „Аутокомерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

64) Да је понуда понуђача СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш 4, 07 број 404-ЈН-185/19-280 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 11:26 часова.  

Понуђач СП „Ласта“ ад Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
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-  лимарско-фарбарски радови 
 

65) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб, 07 број 404-ЈН-185/19-284 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 14:36 часова.  

Понуђач „Иди Нинчић“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

66) Да је понуда понуђача  „МПН Промет“ доо Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф, 07 број 404-ЈН-

185/19-285 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 15:03 часова.  

Понуђач „МПН Промет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „МПН Промет“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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67) Да је понуда понуђача  „Леми комерц транс“ доо Београд, Водоводска 158, 07 број 404-ЈН-185/19-288 од 

13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:39 часова.  

Понуђач „Леми комерц транс“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

ПАРТИЈА 2 –ПУ ВАЉЕВО 

 

За Партију 2 – ПУ Ваљево прибављене су следеће понуде понуђача:  

1) „ПСЦ Вуковић“ доо, Шабац Обилазни пут бб 
2)  „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
3) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
4) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
5) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
6) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
7) „Tehno MK auto” доо Чачак , Булевар Ослободилаца бб 
8) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
9) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
10) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 
11) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 
12) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
13) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
14) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
15) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 
16) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 
17) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
18) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 
19) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
20) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 
21) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
22) СТР „Аутостоп“ Ваљево, Славица Сарић предузетник,Тиће Миловановића 34 
23) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
24) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25 
25) „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  
26) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
27) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
28) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 
29) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
30) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 
31) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
32) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
33) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
34) „AKS аутомотиве“ доо , Шабац, Ул. Гаврила Принципа бб 
35) „АЦП аутомотиве“ доо , Шабац, Обилазни пут бб 
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36) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
37) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
38) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
39) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
40) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
41) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 
42) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
43) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
44) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
45) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
46) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
47) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 
 1) Да је понуда понуђача „ПСЦ Вуковић“ доо Шабац, Обилазни пут бб, 07 број 404-ЈН-185/19-12 од 

29.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 29.10.2019. године у 10:22 часова.  

Понуђач „ПСЦ Вуковић“ доо Шабац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „ПСЦ Вуковић“ доо Шабац испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 
2) Да је понуда понуђача „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26 , 07 број 404-ЈН-

185/19-41 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:10 часова.  

 Понуђач „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
3) Да је понуда понуђача „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-48 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

 

4) Да је понуда понуђача „КПМ Компресори“ доо Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-50 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Компресори“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

5) Да је понуда понуђача „Ехом Ауто“ доо Београд, Северени Булевар 6, 07 број 404-ЈН-185/19-71 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 13:32 часова.  

Понуђач „Ехом Ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
6) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, Коњевићи бб, 07 број 404-ЈН-185/19-85 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
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7) Да је понуда понуђача “Tehno MK auto” доо Чачак , Булевар Ослободилаца бб, са подизвођачем „Ауто 

Чачак Промет“ доо Чачак, 07 број 404-ЈН-185/19-86 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да 

нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33, а у вези са чланом 87. став 4. и 5. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 13:40 часова.  

Понуђач “Tehno MK auto” доо Чачак , Булевар Ослободилаца бб, са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ 

доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 
Прегледом понуде утврђено је да је понуђач навео да понуду подноси са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ 
доо Чачак. С обзиром, да се из даљег прегледа понуде није могло утврдити да ли се подизвођач усагласио са 
поднетом понудом, а како је наведени подизвођач самостално поднео понуду за предметни поступак, у складу са 
чланом 93. Закона о јавним набавкама, Наручилац је додатним објашњењем захтевао да се понуђач „Ауто Чачак 
Промет“ доо Чачак изјасни да ли је истовремено, у предметном поступку, учествовао у заједничкој понуди или 
као подизвођач. 
 
Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, овде правно лице наведено као подизвођач,  је у додатном објашњењу 
навео да није у предметном поступку учествовао као подизвођач са другим понуђачем или као учесник у 
заједничкој понуди.  
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача “Tehno MK auto” доо Чачак, са подизвођачем „Ауто Чачак 

Промет“ доо Чачак оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33, а у вези са чланом 87. став 4. и 5. 

 
8) Да је понуда понуђача „Hyundai Србија“ доо Београд, Милутина Миланковића 7в, 07 број 404-ЈН-

185/19-85 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:28 часова.  

Понуђач „Hyundai Србија“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

9) Да је понуда понуђача „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5, 07 број 404-ЈН-185/19-116 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:40 часова.  

Понуђач „Аутопромет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
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      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

10) Да је понуда понуђача “Interauto trade”доо Чачак, Прељина бб, 07 број 404-ЈН-185/19-126 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:45 часова.  

Понуђач „Interauto trade”доо Чачак доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 

11) Да је понуда понуђача „Аутоделови Миликић“ доо Краљево, Војводе Путника 58 м, 07 број 404-ЈН-

185/19-131 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

  

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:07 часова.  

Понуђач „Аутоделови Миликић“ доо Краљево доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

12) Да је понуда понуђача „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б, 07 број 404-ЈН-185/19-132 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:08 часова.  

Понуђач „Genuine servis“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

13) Да је понуда понуђача „Гасоп“ доо Београд, Заплањска 84 е, 07 број 404-ЈН-185/19-145 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:27 часова.  
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Понуђач „Гасоп“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гасоп“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

14) Да је понуда понуђача „Диг“доо Крушевац, Доситејева 9/115, 07 број 404-ЈН-185/19-147 од 05.11.2019. 

године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-240 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са 

одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:19 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач „Диг“доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

15) Да је понуда понуђача ТП „Перспектива“ доо Пријепоље, Бјелопољски пут бб, 07 број 404-ЈН-185/19-

148 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:20 часова.  

Понуђач ТП „Перспектива“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

16) Да је понуда понуђача „Ауто центар Радосављевић“ доо Сремска Митровица, Димитрија Давидовића 

11, 07 број 404-ЈН-185/19-157 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 

33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 13:50 часова.  

Понуђач „Ауто центар Радосављевић“ доо Сремска Митровица доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

17) Да је понуда понуђача “Plattner” доо Бачка Паланка, Новосадски пут 19, 07 број 404-ЈН-185/19-159 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:25 часова.  

Понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

18) Да је понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, 

Радојке Лакић 5, 07 број 404-ЈН-185/19-160 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:40 часова.  

Како Понуђач Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд није означио за 

коју партију и за коју врсту возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за 

партију 2. ПУ Ваљево. 

 
Прегледом понуде понуђача утврђено је да исти није доставио изјаву да је поштовао 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 сходно члану 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
 

Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 

Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 
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Сходно свему наведеном, понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ 

Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2, и 5. ЗЈН- а. 

 

19) Да је понуда понуђача „КДД ауто“ доо Београд, Вишњичка 53 а, 07 број 404-ЈН-185/19-161 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:41 часова.  

Понуђач „КДД ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

20) Да је понуда понуђача „АБЦ Тест“ доо Ваљево, Љубомира Павловића 13, 07 број 404-ЈН-185/19-162 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:55 часова.  

Понуђач „АБЦ Тест“ доо Ваљево доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

21) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо Нови Сад, Футошка 102, 07 број 404-ЈН-185/19-173 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:16 часова.  

Понуђач „Трио моторс“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
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22) Да је понуда понуђача СТР „Аутостоп“ Ваљево, Славица Сарић предузетник,Тиће Миловановића 34, 

07 број 404-ЈН-185/19-174 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. 

ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:22 часова.  

Понуђач СТР „Аутостоп“ Ваљево, Славица Сарић предузетник доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

23) Да је понуда понуђача „Ником ауто“ доо Крагујевац, Лепенички булевар 47, 07 број 404-ЈН-185/19-175 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Ником ауто“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
24) Да је понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, Кнеза Михаила 25, 07 број 

404-ЈН-185/19-185 од 06.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:18 часова.  

Понуђач ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 
- лимарско-фарбарски радови. 

 

Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење 
Министарства финансија Пореске управе – Београд о  измиреним доспелим обавезама по основу доприноса за 
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обавезно здравствено осигурање. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Такође, прегледом понуде утврђено је да понуђач није доставио потписан модел Оквирног споразума, Уговора и 
Наруџбенице. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, оцењена је 

као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. 

став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

25) Да је понуда понуђача „Ecomex auto“ доо Чачак, Булевар Oслободилаца 86, 07 број 404-ЈН-185/19-189 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 11:31 часова.  

Понуђач „Ecomex auto“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

26) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо Београд, Вождовачки кружни пут 17, 07 број 404-ЈН-185/19-

191 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:00 часова.  

Понуђач „Ликос ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

27) Да је понуда понуђача „Nine“ доо Београд, Радничка 1,, 07 број 404-ЈН-185/19-193 од 06.11.2019. године, 

прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:26 часова.  

Понуђач „Nine“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

28) Да је понуда понуђача „Светозарево промет“ доо Јагодина, Капетана Коче 90/1, 07 број 404-ЈН-185/19-

195 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 14:04 часова.  

Понуђач „Светозарево промет“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

29) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо Зрењанин, Манастирска 9, 07 број 404-ЈН-185/19-201 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Точак ауто“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

30) Да је понуда понуђача „Euro Car Stanić“ доо Врњачка Бања, Кнеза Милоша 94, 07 број 404-ЈН-185/19-

203 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Euro Car Stanić“ доо Врњачка Бања доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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31) Да је понуда понуђача „Prestige plus“ доо Крагујевац, Слободе 5 а, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 10:23 часова.  

Понуђач „Prestige plus“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.).  

 

32) Да је понуда понуђача „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:04 часова.  

Понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

33) Да је понуда понуђача „Јапан ауто“ доо Београд, Мирка Сандића 10, 07 број 404-ЈН-185/19-224 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:56 часова.  

Понуђач „Јапан ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 
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34) Да је понуда понуђача „AKS аутомотиве“ доо  Шабац, Гаврила Принципа бб, 07 број 404-ЈН-185/19-238 

од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:15 часова.  

Понуђач „AKS аутомотиве“ доо  Шабац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

35) Да је понуда понуђача „АЦП аутомотиве“ доо Шабац, Обилазни пут бб, 07 број 404-ЈН-185/19-239 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:16 часова.  

Понуђач „АЦП аутомотиве“ доо Шабац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

36) Да је понуда понуђача Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања, Радомира Лазића 48, 07 број 404-

ЈН-185/19-241 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

37) Да је понуда понуђача „Vatreks Rescue“ доо Београд, Антифашистичке борбе 23 г/1/1, 07 број 404-ЈН-

185/19-243 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:38 часова.  

Понуђач „Vatreks Rescue“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

38) Да је понуда понуђача „Ватроспрем производња“ доо Београд, Кумодрашка 178, 07 број 404-ЈН-185/19-

248 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:48 часова.  

Понуђач „Ватроспрем производња“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 
 

39) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо Београд, Војводе Степе 473, 07 број 404-ЈН-185/19-250 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:55 часова.  

Понуђач „Велауто плус“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

40) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак, Браће Станић 45, 07 број 404-ЈН-185/19-251 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
41) Да је понуда понуђача „Ауто Гарант“ доо Чачак, Ибарски пут 100, 07 број 404-ЈН-185/19-260 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:40 часова.  

Понуђач „Ауто Гарант“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

42) Да је понуда понуђача „West beocar“ доо Београд. Аутопут Београд Нови Сад 150 д, 07 број 404-ЈН-

185/19-267 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:09 часова.  

Понуђач „West beocar“ доо Београд доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

43) Да је понуда понуђача „Аутокомерц“ доо Београд Сурчин, Светог Саве 84 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-267 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 13:01 часова.  

Понуђач „Аутокомерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

44) Да је понуда понуђача СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш 4, 07 број 404-ЈН-185/19-280 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 11:26 часова.  

Понуђач СП „Ласта“ ад Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

45) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб, 07 број 404-ЈН-185/19-284 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 14:36 часова.  

Понуђач „Иди Нинчић“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
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-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

46) Да је понуда понуђача  „МПН Промет“ доо Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф, 07 број 404-ЈН-

185/19-285 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 15:03 часова.  

Понуђач „МПН Промет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „МПН Промет“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

47) Да је понуда понуђача  „Леми комерц транс“ доо Београд, Водоводска 158, 07 број 404-ЈН-185/19-288 од 

13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:39 часова.  

Понуђач „Леми комерц транс“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови. 

 

ПАРТИЈА 3 –ПУ ВРАЊЕ 

 

За Партију 3 – ПУ Врање прибављене су следеће понуде понуђача:  

 

1) Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић Предузетник, Лесковац Ул. Скадарска 2 
2) ЗР „Ауто Мирко“ , Лазић Саша пр, Прокупље Ул. Малопланска 16 
3) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 
4) „Аутоцентар Ауто Тим“ доо, Врање Ул.Солунских ратника 69 
5) ЗТР „Сервис Буца“  Тања Стевановић пр, Лесковац, Горње Синковце 
6) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 
7) „Гацо“ доо Кочане, Дољевац, Кочане бб 
8) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 
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9) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
10) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
11) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
12) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 
13) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 
14) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
15) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
16) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
17) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 
18) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
19) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 
20) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
21) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 
22) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
23) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 
24) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
25) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
26) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
27) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
28) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
29) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 
30) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
31) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
32) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
33) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 
34) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 
35) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25 
36) „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 
37) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
38) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
39) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 
40) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 
41) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
42) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 
43) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 
44) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
45) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
46) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 
47) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
48) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 
49) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
50) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
51) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
52) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
53) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
54) ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ , Ниш Ул. Краља Стевана Првовенчаног 40  
55) ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17 
56) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 
57) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
58) „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица Загужање 
59) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
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60) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
61) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
62) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
63) СЗР„Сервис Моца“ Коцић Момчило пр Лесковац, Мрштане  
64) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 

1) Да је понуда понуђача Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић предузетник, 

Лесковац , Скадарска 2, 07 број 404-ЈН-185/19-8 од 23.10.2019. године,  прихватљива у складу са одредбама 

члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 23.10.2019. године у 12:20 часова.  

Понуђач Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић предузетник, Лесковац доставио је 

понуду за: 

 

   1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
     Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног 

споразума, техничке карактеристике, место извршење услуге и Модел захтева за достављање понуда који се 
налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације . Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера 
понуђача за закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да 
накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра 
се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 

 
Како је понуђач Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић предузетник, Лесковац   
испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

2) Да је понуда понуђача ЗР „Ауто Мирко“ , Лазић Саша пр, Прокупље, Малопланска 16, 07 број 404-ЈН-

185/19-9 од 25.10.2019. године,  прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 25.10.2019. године у 9:22 часова.  

Понуђач ЗР „Ауто Мирко“ , Лазић Саша пр, Прокупље доставио је понуду за: 

 

   1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
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-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
      
3) Да је понуда понуђача „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8, 07 број 404-

ЈН-185/19-11 од 28.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.10.2019. године у 10:32 часова.  

Понуђач „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

4) Да је понуда понуђача „Аутоцентар Ауто Тим“ доо Врање, Солунских ратника 69, 07 број 404-ЈН-185/19-

13 од 30.10.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.10.2019. године у 08:00 часова.  

Понуђач је означио да подноси понуду за партију 3, за намену возила Путничка возила (путничка, комби, 

теренска и др.), али је пропустио да означио за које врсте услуга подноси понуду. У складу са напоменом  да 

уколико понуђач не заокружи за коју врсту услуга подноси понуду, сматра се да је прихватио све врсте услуга, 

закључујемо да је понуђач „Аутоцентар Ауто Тим“ доо Врање доставио понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

  Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао у целости услов предвиђен одредбом 
члана 75. став 1. тачка 2. ЗЈН-а. Наиме, прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио уверење 
основног суда на чијем подручју је седиште понуђача којим се потврђује да правно лице није осуђивано за  
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре. Такође, понуђач није доставио  извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду  да правно лице није осуђивано за  неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе. 

 
Даљим прегледом понуде утврђено је да понуђач није доставио потписан модел Наруџбенице. 
 
Такође, понуђач није доставио доказе о поседовању коморе за фарбање и доказ о коришћењу шлеп возила.  
 
Имајући у виду да понуђач не испуњава обавезне услове у целости из члана 75. ЗЈН-а, а у складу са чланом 107. 

став 1. ЗЈН-а даља оцена понуде није сврсисходна. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача „Аутоцентар Ауто Тим“ доо Врање, оцењена је као 

неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 

1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 
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5) Да је понуда понуђача ЗТР „Сервис Буца“  Тања Стевановић пр, Лесковац, Горње Синковце, 07 број 

404-ЈН-185/19-20 од 30.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.10.2019. године у 11:20 часова.  

Понуђач ЗТР „Сервис Буца“  Тања Стевановић пр, Лесковац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

6) Да је понуда понуђача „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82, 07 број 404-

ЈН-185/19-25 од 31.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 31.10.2019. године у 11:20 часова.  

Понуђач „Car Box“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

7) Да је понуда понуђача „Гацо“ доо Кочане, Дољевац Кочане бб, 07 број 404-ЈН-185/19-27 од 01.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  

Понуђач „Гацо“ доо Кочане доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.) 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

    2. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном  ватрогасном опремом, прикључна возила, радне     

        машине и др. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
- лимарско-фарбарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гацо“ доо Кочане испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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8) Да је понуда понуђача „Raavex group“ доо Ниш, Бул. Цара Константина бб, 07 број 404-ЈН-185/19-38 

од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 13:40 часова.  

Понуђач „Raavex group“доо Ниш доставио је понуду за: 

 

      1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.) 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

9) Да је понуда понуђача „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26 , 07 број 404-ЈН-

185/19-41 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:10 часова.  

 Понуђач „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

10) Да је понуда понуђача „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-48 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

11) Да је понуда понуђача „КПМ Компресори“ доо Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-50 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Компресори“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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12) Да је понуда понуђача „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина, 07 број 404-ЈН-

185/19-51 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

Понуђач „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

13) Да је понуда понуђача „Гибањ“ доо Крушевац, Бруски пут 139, 07 број 404-ЈН-185/19-65 од 04.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 11:52 часова.  

Понуђач „Гибањ“ доо Крушевац доставио је понуду за: 

    

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 

- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гибањ“ доо Крушевац испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 
14) Да је понуда понуђача „Ехом Ауто“ доо Београд, Северени Булевар 6, 07 број 404-ЈН-185/19-71 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 13:32 часова.  

Понуђач „Ехом Ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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15) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, Коњевићи бб, 07 број 404-ЈН-185/19-85 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 

16) Да је понуда понуђача „Hyundai Србија“ доо Београд, Милутина Миланковића 7в, 07 број 404-ЈН-

185/19-85 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:28 часова.  

Понуђач „Hyundai Србија“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

17) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина, Словенски пут 25, 07 број 404-ЈН-185/19-96 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:36 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 



99 |7 1 4  

 

18) Да је понуда понуђача „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5, 07 број 404-ЈН-185/19-112 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:40 часова.  

Понуђач „Аутопромет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

19) Да је понуда понуђача “Interauto trade”доо Чачак, Прељина бб, 07 број 404-ЈН-185/19-126 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:45 часова.  

Понуђач „Interauto trade”доо Чачак доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 

20) Да је понуда понуђача „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б, 07 број 404-ЈН-185/19-132 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:08 часова.  

Понуђач „Genuine servis“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

21) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб, 07 број 404-ЈН-185/19-133 

од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

22) Да је понуда понуђача „Машинопромет“ доо Врање, Радничка 32, 07 број 404-ЈН-185/19-136 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  
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Понуђач „Машинопромет“ доо Врање доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

23) Да је понуда понуђача „Cargo E-bay“ доо Ниш, Пантелејска 59, 07 број 404-ЈН-185/19-141 од 05.11.2019. 

године,  прихватљива за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање 

геометрије точкова и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) у складу са одредбом члана 3. 

ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно 

испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач „Cargo E-bay“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

   1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале 

занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за 

лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

  
     Даљим прегледом понуде, констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног 
споразума, техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера 
понуђача за закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да 
накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра 
се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Cargo E-bay“ доо Ниш испунио све захтеве Наручиоца за аутомеханичарске, 

аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале занатске радове и 

услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

 

24) Да је понуда понуђача „Идеал ауто“ доо Ниш, Стари пут Београд Ниш бб, 07 број 404-ЈН-185/19-143 од 

05.11.2019. године,   прихватљива за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге у складу са одредбом члана 

3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно 

испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:13часова.  

Понуђач „Идеал ауто“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за 

лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

 

Како је понуђач „Идеал ауто“ доо Ниш испунио све захтеве Наручиоца за аутомеханичарске и 

аутоелектричарске услуге његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

 

25) Да је понуда понуђача „Ауто Миг“ доо Ниш, Стари пут Београд, Ниш бб, 07 број 404-ЈН-185/19-144 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:13 часова.  

Понуђач „Ауто Миг“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
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26) Да је понуда понуђача „Гасоп“ доо Београд, Заплањска 84 е, 07 број 404-ЈН-185/19-145 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:27 часова.  

Понуђач „Гасоп“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гасоп“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

27) Да је понуда понуђача „Диг“доо Крушевац, Доситејева 9/115, 07 број 404-ЈН-185/19-147 од 05.11.2019. 

године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-240 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са 

одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:19 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

 

Понуђач „Диг“доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

28) Да је понуда понуђача “Plattner” доо Бачка Паланка, Новосадски пут 19, 07 број 404-ЈН-185/19-159 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:25 часова.  

Понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
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наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

29) Да је понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, 

Радојке Лакић 5, 07 број 404-ЈН-185/19-160 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:40 часова.  

Како Понуђач Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд није означио за 

коју партију и за коју врсту возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за 

партију 3. ПУ Врање. 

 
Прегледом понуде понуђача утврђено је да исти није доставио изјаву да је поштовао 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 сходно члану 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
 

Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 

Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ 

Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 

30) Да је понуда понуђача „КДД ауто“ доо Београд, Вишњичка 53 а, 07 број 404-ЈН-185/19-161 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:41 часова.  

Понуђач „КДД ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

31) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо Нови Сад, Футошка 102, 07 број 404-ЈН-185/19-173 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:16 часова.  

Понуђач „Трио моторс“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 
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    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 

 
32) Да је понуда понуђача „Ником ауто“ доо Крагујевац, Лепенички булевар 47, 07 број 404-ЈН-185/19-175 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Ником ауто“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
33) Да је понуда понуђача „Мотор“ доо Јагодина, Кабловска бб, 07 број 404-ЈН-185/19-176 од 06.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Мотор“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
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      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

34) Да је понуда понуђача „Ресор“ доо Гаџин Хан, Милоша Обилића бб, 07 број 404-ЈН-185/19-179 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:00 часова.  

Понуђач „Ресор“ доо Гаџин Хан доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
2. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

35) Да је понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, Кнеза Михаила 25, 07 број 

404-ЈН-185/19-185 од 06.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:18 часова.  

Понуђач ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- лимарско-фарбарски радови. 

 

Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење 
Министарства финансија Пореске управе – Београд о  измиреним доспелим обавезама по основу доприноса за 
обавезно здравствено осигурање. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Такође, прегледом понуде утврђено је да понуђач није доставио потписан модел Оквирног споразума, Уговора и 
Наруџбенице. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, оцењена је 

као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. 

став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

36) Да је понуда понуђача „Touring Europa“ доо Ниш, Лесковачка бб, 07 број 404-ЈН-185/19-187 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 11:08 часова.  

Понуђач „Touring Europa“ доо Ниш доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

37) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо Београд, Вождовачки кружни пут 17, 07 број 404-ЈН-185/19-

191 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:00 часова.  

Понуђач „Ликос ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

38) Да је понуда понуђача „Nine“ доо Београд, Радничка 1,, 07 број 404-ЈН-185/19-193 од 06.11.2019. године, 

прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:26 часова.  

Понуђач „Nine“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

39) Да је понуда понуђача „ДРЈ“ доо Параћин, Доња Мутинца бб, 07 број 404-ЈН-185/19-198 од 07.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „ДРЈ“ доо Параћин доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

40) Да је понуда понуђача „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево, 07 број 404-ЈН-185/19-199 

од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Синтра 2006“ доо Конарево доставио је понуду за: 
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    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Синтра 2006“ доо Конарево испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

41) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо Зрењанин, Манастирска 9, 07 број 404-ЈН-185/19-201 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Точак ауто“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

42) Да је понуда понуђача „Euro Car Stanić“ доо Врњачка Бања, Кнеза Милоша 94, 07 број 404-ЈН-185/19-

203 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Euro Car Stanić“ доо Врњачка Бања доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

43) Да је понуда понуђача „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац, 07 број 404-

ЈН-185/19-208 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:52 часова.  

Понуђач „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

44) Да је понуда понуђача „Prestige plus“ доо Крагујевац, Слободе 5 а, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 10:23 часова.  

Понуђач „Prestige plus“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.).  

 

45) Да је понуда понуђача „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:04 часова.  

Понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

46) Да је понуда понуђача „Ауто Грифон“ доо Ниш, Николе Тесле бб, 07 број 404-ЈН-185/19-223 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:48 часова.  

Понуђач „Ауто Грифон“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

47) Да је понуда понуђача „Јапан ауто“ доо Београд, Мирка Сандића 10, 07 број 404-ЈН-185/19-224 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:56 часова.  

Понуђач „Јапан ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 
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- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

48) Да је понуда понуђача „Ауто центар Крунић“ доо Ниш, Булевар Цара Константина бб, 07 број 404-ЈН-

185/19-226 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 13:25 часова.  

Понуђач „Ауто центар Крунић“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

49) Да је понуда понуђача Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања, Радомира Лазића 48, 07 број 404-

ЈН-185/19-241 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 

50) Да је понуда понуђача „Vatreks Rescue“ доо Београд, Антифашистичке борбе 23 г/1/1, 07 број 404-ЈН-

185/19-243 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:38 часова.  

Понуђач „Vatreks Rescue“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

51) Да је понуда понуђача „Ватроспрем производња“ доо Београд, Кумодрашка 178, 07 број 404-ЈН-185/19-

248 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:48 часова.  

Понуђач „Ватроспрем производња“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 
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52) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо Београд, Војводе Степе 473, 07 број 404-ЈН-185/19-250 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:55 часова.  

Понуђач „Велауто плус“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

53) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак, Браће Станић 45, 07 број 404-ЈН-185/19-251 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

54) Да је понуда понуђача ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ Ниш, Краља Стевана Првовенчаног 

40,  07 број 404-ЈН-185/19-257 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 

33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:37 часова.  

Понуђач ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
       - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.).  

 

55) Да је понуда понуђача ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод, Пролетерска 17, 07 број 404-

ЈН-185/19-258 од 08.11.2019. године, прихватљива за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге, 

вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова и за остале занатске радове и услуге (обрада главе 

мотора итд) у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за лимарско фарбарске 

услуге, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 

ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:38 часова.  

Понуђач ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод доставио је понуду за: 
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    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за 

остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, 

док за лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

 

Како је понуђач ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод испунио све захтеве Наручиоца за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за 

остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као 

прихватљива.     

 

56) Да је понуда понуђача „Нишауто група“ доо Ниш, Булевар Николе Тесле бб, 07 број 404-ЈН-185/19-263 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:59 часова.  

Понуђач „Нишауто група“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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57) Да је понуда понуђача „West beocar“ доо Београд. Аутопут Београд Нови Сад 150 д, 07 број 404-ЈН-

185/19-267 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:09 часова.  

Понуђач „West beocar“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

58) Да је понуда понуђача „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица Загужање, 07 број 404-ЈН-185/19-273 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:44 часова.  

Понуђач „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

59) Да је понуда понуђача „Аутокомерц“ доо Београд Сурчин, Светог Саве 84 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-267 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 13:01 часова.  

Понуђач „Аутокомерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

60) Да је понуда понуђача СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш 4, 07 број 404-ЈН-185/19-280 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 11:26 часова.  

Понуђач СП „Ласта“ ад Београд доставио је понуду за: 
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1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

61) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб, 07 број 404-ЈН-185/19-284 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

  

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 14:36 часова.  

Понуђач „Иди Нинчић“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
 

      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

62) Да је понуда понуђача  „МПН Промет“ доо Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф, 07 број 404-ЈН-

185/19-285 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 15:03 часова.  

Понуђач „МПН Промет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
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наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „МПН Промет“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

63) Да је понуда понуђача СЗР „Сервис Моца“ Коцић Момчило пр, Лесковац, Мрштане, 07 број 404-ЈН-

185/19-287 од 13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:35 часова.  

Понуђач СЗР „Сервис Моца“ Коцић Момчило пр Лесковац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

     2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
 

64) Да је понуда понуђача  „Леми комерц транс“ доо Београд, Водоводска 158, 07 број 404-ЈН-185/19-288 од 

13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:39 часова.  

Понуђач „Леми комерц транс“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

ПАРТИЈА 4 –ПУ ЗАЈЕЧАР 

 

За Партију 4 – ПУ Зајечар прибављене су следеће понуде понуђача:  

 

1) Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина Бресје бб 

2) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 

3) ТР „МБ комерц“ Алексић Драган предузетник, Сокобања Ул. Алексе Маркишића 155/5 

4) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 

5) СЗТР „Ауто-Аца“ Радуновић Ненад предузетник, Параћин Ул. Милована Глишића бб 

6) „Гацо“ доо Кочане, Дољевац, Кочане бб 

7) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 

8) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 

9) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 

10) СЗТР „Зебра“ Јовица Тодоровић пр, Књажевац, Добривоја Радосављевића 7  

11) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

12) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

13) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
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14) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 

15) „ВГ Комерц 2010“ д.о.о. Велико Градиште, Бошка Вребалова 11 

16) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

17) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

18) „Auto Bane Group“доо, Зајечар ул. Неготински пут 44 

19) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 

20) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

21) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

22) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

23) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

24) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

25) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

26) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

27) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 

28) „Аутоцентар Куси“ доо , Зајечар Неготински пут бб 

29) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 

30) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

31) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

32) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

33) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

34) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

35) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 

36) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

37) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

38) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

39) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

40) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 

41) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25 

42) „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 

43) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

44) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

45) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 

46) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 

47) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

48) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 

49) „Аутоцентар Јовановић“ доо, Неготин Ул. Радета М. Јовановића 25 

50) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 

51) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

52) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

53) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 

54) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 

55) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

56) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

57) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
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58) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

59) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

60) ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ , Ниш Ул. Краља Стевана Првовенчаног 40  

61) ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17 

62) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

63) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 

64) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

65) ПР Радосављевић Јовица СЗР „Truck servis“ Јагодина Буковче бб 

66) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

67) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

68) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

69) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

70) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 

1) Да је понуда понуђача Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина Бресје бб, 07-404-ЈН-185/19-6 од 

22.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 22.10.2019. године у 12:51 часова.  

Понуђач Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина доставио је понуду за:  

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- лимарско-фарбарске радове.  

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина испунио све остале захтеве Наручиоца 
његова понуда је оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

2) Да је понуда понуђача „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8, 07 број 404-

ЈН-185/19-11 од 28.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.10.2019. године у 10:32 часова.  

Понуђач „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

3) Да је понуда понуђача ТР „МБ комерц“ Алексић Драган предузетник, Сокобања, Алексе Маркишића 

155/5, 07 број 404-ЈН-185/19-23 од 31.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. 

тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 31.10.2019. године у 11:20 часова.  

Понуђач ТР „МБ комерц“ Алексић Драган предузетник, Сокобања доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

4) Да је понуда понуђача „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82, 07 број 404-

ЈН-185/19-25 од 31.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 31.10.2019. године у 11:20 часова.  

Понуђач „Car Box“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

5) Да је понуда понуђача СЗТР „Ауто-Аца“ Радуновић Ненад предузетник, Параћин, Милована Глишића 

бб, 07 број 404-ЈН-185/19-25 од 31.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. 

ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 31.10.2019. године у 12:01 часова.  

Понуђач СЗТР „Ауто-Аца“ Радуновић Ненад предузетник, Параћин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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6) Да је понуда понуђача „Гацо“ доо Кочане, Дољевац Кочане бб, 07 број 404-ЈН-185/19-27 од 01.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  

Понуђач „Гацо“ доо Кочане доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.) 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

    2. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном  ватрогасном опремом, прикључна возила, радне     

        машине и др. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
- лимарско-фарбарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гацо“ доо Кочане испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

7) Да је понуда понуђача „Viva company“  доо Крагујевац, Миодрага Влајића Шуке 10, 07 број 404-ЈН-

185/19-29 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  

Понуђач „Viva company“  доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

      1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.) 

 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

8) Да је понуда понуђача „Томић ауто 034“ доо Крагујевац, Горњомилановачка 82а, 07 број 404-ЈН-185/19-
37 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 13:40 часова.  

Понуђач „Томић ауто 034“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 
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- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

9) Да је понуда понуђача „Raavex group“доо Ниш, Бул. Цара Константина бб, 07 број 404-ЈН-185/19-38 од 

01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 13:40 часова.  

Понуђач „Raavex group“доо Ниш доставио је понуду за: 

 

      1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.) 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

10) Да је понуда понуђача СЗТР „Зебра“ Јовица Тодоровић пр, Књажевац, Добривоја Радосављевића 7 

07 број 404-ЈН-185/19-39 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. 

ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 13:45 часова.  

Понуђач СЗТР „Зебра“ Јовица Тодоровић пр, Књажевац доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач СЗТР „Зебра“ Јовица Тодоровић пр, Књажевац испунио све остале захтеве Наручиоца 
његова понуда је оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

11) Да је понуда понуђача „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26 , 07 број 404-ЈН-

185/19-41 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:10 часова.  

 Понуђач „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
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      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

12) Да је понуда понуђача „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-48 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

13) Да је понуда понуђача „КПМ Компресори“ доо Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-50 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Компресори“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

14) Да је понуда понуђача „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина, 07 број 404-ЈН-

185/19-51 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

Понуђач „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

15) Да је понуда понуђача „ВГ Комерц 2010“ д.о.о. Велико Градиште, Бошка Вребалова 11, 07 број 404-ЈН-

185/19-52 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  
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Понуђач „ВГ Комерц 2010“ д.о.о. Велико Градиште доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
16) Да је понуда понуђача „Гибањ“ доо Крушевац, Бруски пут 139, 07 број 404-ЈН-185/19-65 од 04.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 11:52 часова.  

Понуђач „Гибањ“ доо Крушевац доставио је понуду за: 

    

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 

- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гибањ“ доо Крушевац испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 
17) Да је понуда понуђача „Ехом Ауто“ доо Београд, Северени Булевар 6, 07 број 404-ЈН-185/19-71 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 13:32 часова.  

Понуђач „Ехом Ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

18) Да је понуда понуђача „Auto Bane Group“ доо Зајечар, Неготински пут 44, 07 број 404-ЈН-185/19-72 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 14:09 часова.  

Понуђач „Auto Bane Group“ доо Зајечар доставио је понуду за: 

    
1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 
-  аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови; 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
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2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
19) Да је понуда понуђача Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, 

Цветка Павловића 11, 07 број 404-ЈН-185/19-83 од 05.11.2019. године, прихватљива за аутомеханичарске и 

аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова и за остале занатске радове и 

услуге (обрада главе мотора итд) у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за 

лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и 

члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 08:52 часова.  

Понуђач Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за 

остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, 

док за лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов захтеван у складу са чланом 76. ЗЈН-

а. Наиме, понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

 

Како је понуђач Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр испунио све захтеве 

Наручиоца за аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије 

точкова, и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена 

као прихватљива.     

 
20) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, Коњевићи бб, 07 број 404-ЈН-185/19-85 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
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21) Да је понуда понуђача „Hyundai Србија“ доо Београд, Милутина Миланковића 7в, 07 број 404-ЈН-

185/19-85 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:28 часова.  

Понуђач „Hyundai Србија“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

22) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина, Словенски пут 25, 07 број 404-ЈН-185/19-96 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:36 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

23) Да је понуда понуђача „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5, 07 број 404-ЈН-185/19-110 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:40 часова.  

Понуђач „Аутопромет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

24) Да је понуда понуђача „Jovalex centar“ доо Крагујевац, ул.Миодрага Влајића Шуке 4, 07 број 404-ЈН-

185/19-130 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:02 часова.  

Понуђач „Jovalex centar“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

25) Да је понуда понуђача „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б, 07 број 404-ЈН-185/19-132 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:08 часова.  

Понуђач „Genuine servis“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- остали занатски радови и услуге. 

 

26) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб, 07 број 404-ЈН-185/19-133 

од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

27) Да је понуда понуђача „Машинопромет“ доо Врање, Радничка 32, 07 број 404-ЈН-185/19-136 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  
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Понуђач „Машинопромет“ доо Врање доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

28) Да је понуда понуђача „Аутоцентар Куси“ доо Зајечар, Неготински пут бб, 07 број 404-ЈН-185/19-140 

од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач „Аутоцентар Куси“ доо Зајечар доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

29) Да је понуда понуђача „Cargo E-bay“ доо Ниш, Пантелејска 59, 07 број 404-ЈН-185/19-141 од 05.11.2019. 

године,   прихватљива за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање 

геометрије точкова и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) у складу са одредбом члана 3. 
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ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно 

испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач „Cargo E-bay“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

   1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за 

остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, 

док за лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

  
     Даљим прегледом понуде, констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног 

споразума, техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера 
понуђача за закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да 
накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра 
се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 

 
Како је понуђач „Cargo E-bay“ доо Ниш испунио све захтеве Наручиоца за аутомеханичарске, 

аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале занатске радове 

и услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

 

30) Да је понуда понуђача „Идеал ауто“ доо Ниш, Стари пут Београд Ниш бб, 07 број 404-ЈН-185/19-143 од 

05.11.2019. године,   прихватљива за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге у складу са одредбом члана 

3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно 

испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:13часова.  

Понуђач „Идеал ауто“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за 

лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

 

Како је понуђач „Идеал ауто“ доо Ниш испунио све захтеве Наручиоца за аутомеханичарске и 

аутоелектричарске услуге његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

  

31) Да је понуда понуђача „Ауто Миг“ доо Ниш, Стари пут Београд, Ниш бб, 07 број 404-ЈН-185/19-144 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:13 часова.  

Понуђач „Ауто Миг“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 

31) Да је понуда понуђача „Гасоп“ доо Београд, Заплањска 84 е, 07 број 404-ЈН-185/19-145 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:27 часова.  

Понуђач „Гасоп“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
 

      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гасоп“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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32) Да је понуда понуђача „Диг“доо Крушевац, Доситејева 9/115, 07 број 404-ЈН-185/19-147 од 05.11.2019. 

године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-240 од 07.11.2019. године , прихватљива у складу са 

одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:19 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач „Диг“доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

33) Да је понуда понуђача “Plattner” доо Бачка Паланка, Новосадски пут 19, 07 број 404-ЈН-185/19-159 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:25 часова.  

Понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

35) Да је понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, 

Радојке Лакић 5, 07 број 404-ЈН-185/19-160 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:40 часова.  

Како Понуђач Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд није означио за 

коју партију и за коју врсту возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за 

партију 4. ПУ Зајечар. 

 
Прегледом понуде понуђача утврђено је да исти није доставио изјаву да је поштовао 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 сходно члану 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
 

Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 
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Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ 

Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 

36) Да је понуда понуђача „КДД ауто“ доо Београд, Вишњичка 53 а, 07 број 404-ЈН-185/19-161 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:41 часова.  

Понуђач „КДД ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

37) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо Нови Сад, Футошка 102, 07 број 404-ЈН-185/19-173 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:16 часова.  

Понуђач „Трио моторс“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 

 
 

38) Да је понуда понуђача „Ником ауто“ доо Крагујевац, Лепенички булевар 47, 07 број 404-ЈН-185/19-175 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Ником ауто“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
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      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
39) Да је понуда понуђача „Мотор“ доо Јагодина, Кабловска бб, 07 број 404-ЈН-185/19-176 од 06.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Мотор“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

40) Да је понуда понуђача „Ресор“ доо Гаџин Хан, Милоша Обилића бб, 07 број 404-ЈН-185/19-179 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:00 часова.  

Понуђач „Ресор“ доо Гаџин Хан доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
2. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

41) Да је понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, Кнеза Михаила 25, 07 број 

404-ЈН-185/19-185 од 06.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:18 часова.  

Понуђач ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

        - лимарско-фарбарски радови. 

   Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење 
Министарства финансија Пореске управе – Београд о  измиреним доспелим обавезама по основу доприноса за 
обавезно здравствено осигурање. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Такође, прегледом понуде утврђено је да понуђач није доставио потписан модел Оквирног споразума, Уговора и 
Наруџбенице. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, оцењена је 

као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. 

став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

42) Да је понуда понуђача „Touring Europa“ доо Ниш, Лесковачка бб, 07 број 404-ЈН-185/19-187 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 11:08 часова.  

Понуђач „Touring Europa“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

43) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо Београд, Вождовачки кружни пут 17, 07 број 404-ЈН-185/19-

191 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:00 часова.  

Понуђач „Ликос ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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44) Да је понуда понуђача „Nine“ доо Београд, Радничка 1,, 07 број 404-ЈН-185/19-193 од 06.11.2019. године, 

прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:26 часова.  

Понуђач „Nine“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

45) Да је понуда понуђача „Светозарево промет“ доо Јагодина, Капетана Коче 90/1, 07 број 404-ЈН-185/19-

195 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 14:04 часова.  

Понуђач „Светозарево промет“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

46) Да је понуда понуђача „ДРЈ“ доо Параћин, Доња Мутинца бб, 07 број 404-ЈН-185/19-198 од 07.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „ДРЈ“ доо Параћин доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

47) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо Зрењанин, Манастирска 9, 07 број 404-ЈН-185/19-201 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Точак ауто“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

48) Да је понуда понуђача „Euro Car Stanić“ доо Врњачка Бања, Кнеза Милоша 94, 07 број 404-ЈН-185/19-

203 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Euro Car Stanić“ доо Врњачка Бања доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

49 Да је понуда понуђача „Аутоцентар Јовановић“ доо Неготин, Радета М. Јовановића 25, 07 број 404-ЈН-

185/19-207 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Аутоцентар Јовановић“ доо Неготин доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

50) Да је понуда понуђача „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац, 07 број 404-

ЈН-185/19-208 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:52 часова.  

Понуђач „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 
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- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

51) Да је понуда понуђача „Prestige plus“ доо Крагујевац, Слободе 5 а, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 10:23 часова.  

Понуђач „Prestige plus“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.).  

 

52) Да је понуда понуђача „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:04 часова.  

Понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
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измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

53) Да је понуда понуђача „Ауто Грифон“ доо Ниш, Николе Тесле бб, 07 број 404-ЈН-185/19-223 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:48 часова.  

Понуђач „Ауто Грифон“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

54) Да је понуда понуђача „Ауто центар Крунић“ доо Ниш, Булевар Цара Константина бб, 07 број 404-ЈН-

185/19-226 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 13:25 часова.  

Понуђач „Ауто центар Крунић“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

55) Да је понуда понуђача Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања, Радомира Лазића 48, 07 број 404-

ЈН-185/19-241 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 

56) Да је понуда понуђача „Vatreks Rescue“ доо Београд, Антифашистичке борбе 23 г/1/1, 07 број 404-ЈН-

185/19-243 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:38 часова.  

Понуђач „Vatreks Rescue“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

57) Да је понуда понуђача „Ватроспрем производња“ доо Београд, Кумодрашка 178, 07 број 404-ЈН-185/19-

248 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:48 часова.  

Понуђач „Ватроспрем производња“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

58) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо Београд, Војводе Степе 473, 07 број 404-ЈН-185/19-250 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:55 часова.  

Понуђач „Велауто плус“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

59) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак, Браће Станић 45, 07 број 404-ЈН-185/19-251 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

60) Да је понуда понуђача ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ Ниш, Краља Стевана Првовенчаног 

40,  07 број 404-ЈН-185/19-257 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 

33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:37 часова.  

Понуђач ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ Ниш доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
       - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.).  

 

61) Да је понуда понуђача ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод, Пролетерска 17, 07 број 404-

ЈН-185/19-258 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:38 часова.  

Понуђач ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

62) Да је понуда понуђача „Ауто Гарант“ доо Чачак, Ибарски пут 100, 07 број 404-ЈН-185/19-260 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:40 часова.  

Понуђач „Ауто Гарант“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

63) Да је понуда понуђача „Нишауто група“ доо Ниш, Булевар Николе Тесле бб, 07 број 404-ЈН-185/19-263 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:59 часова.  

Понуђач „Нишауто група“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
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      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

64) Да је понуда понуђача „West beocar“ доо Београд. Аутопут Београд Нови Сад 150 д, 07 број 404-ЈН-

185/19-267 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:09 часова.  

Понуђач „West beocar“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

64)  Да је понуда понуђача ПР Радосављевић Јовица СЗР „Truck servis“ Јагодина, Буковче бб, 07 број 

404-ЈН-185/19-275 од 08.11.2019. године прихватљива за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора 

итд.) у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за аутомеханичарске радове, 

аутоелектричарске радове и поправке и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на 

возилу , с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 

2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:53 часова.  

Понуђач ПР Радосављевић Јовица СЗР „Truck servis“ Јагодина доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

    2. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 

     - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за остале 

занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд.)  доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за 

аутомеханичарске радове, аутоелектричарске радове и поправке и сервисирање ватрогасних система, пумпи и 

друге опреме уграђене на возилу није доказао да испуњава додатне услове у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању каналских дизалица, канала, специјалних алата, поседоваљу шлеп 

возила и поседовању стандарда, сертификата, специјалних алата и универзалних алата у комаду и гарнитури. 
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Како је понуђач ПР Радосављевић Јовица СЗР „Truck servis“ Јагодина испунио све захтеве Наручиоца за 

остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд.)  његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

 

66) Да је понуда понуђача „Аутокомерц“ доо Београд Сурчин, Светог Саве 84 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-267 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 13:01 часова.  

Понуђач „Аутокомерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

66) Да је понуда понуђача СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш 4, 07 број 404-ЈН-185/19-280 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 11:26 часова.  

Понуђач СП „Ласта“ ад Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

68) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб, 07 број 404-ЈН-185/19-284 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 14:36 часова.  

Понуђач „Иди Нинчић“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

69) Да је понуда понуђача  „МПН Промет“ доо Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф, 07 број 404-ЈН-

185/19-285 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 15:03 часова.  

Понуђач „МПН Промет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „МПН Промет“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

70) Да је понуда понуђача  „Леми комерц транс“ доо Београд, Водоводска 158, 07 број 404-ЈН-185/19-288 од 

13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:39 часова.  

Понуђач „Леми комерц транс“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови. 

 

ПАРТИЈА 5 –ПУ ЗРЕЊАНИН 

 

За Партију 5 – ПУ Зрењанин прибављене су следеће понуде понуђача:  

 

1)  „ТРГО-АУТО“ ДОО, Србобран Ул. 19. Октобра 18 

2) „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 

3) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

4) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

5) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

6) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71 

7) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

8) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  

9) „Машиноремонт“ доо, Сента ул. Петефи Шандора 45 а  

10) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
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11) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

12) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

13) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

14) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

15) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

16) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 

17) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

18) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 

19) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

20) „Ауто центар Цуне“ доо, Зрењанин Ул. Багљаш запад 7 

21) СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник, Код гробља 11 

22) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

23) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

24) ПР Мирко Кљајић „Вулканизер Кљајић“, Зрењанин Ул. Николе Пашића 38 

25) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25 

26) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

27) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

28) „Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин Ул. Огњеслава Костовића 5 са подизвођачем САР 

М.Мијатовић Мирослав Зрењанин 

29) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

30) „Ауто стакла Иванић“, Нови Сад Ул. Мојковачка 9 

31) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

32) „АЦ Интерсрем“ доо, Ветерник Новосадски пут 112 

33) „Стојанов ауто“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 12 

34) „Стојанов“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 16 

35) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

36) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

37) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 

38) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

39) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

40) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

41) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

42) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

43) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

44) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

45) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

46) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 

1) Да је понуда понуђача „ТРГО-АУТО“ ДОО Србобран , 19. Октобра 18, 07 број 404-ЈН-185/19-22 од 

31.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 31.10.2019. године у 11:20 часова.  

Понуђач „ТРГО-АУТО“ ДОО Србобран доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

2) Да је понуда понуђача „DDM Company“ доо Нови Сад, Др. Светислава Касапиновића 9, 07 број 404-ЈН-

185/19-28 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  

Понуђач „DDM Company“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3) Да је понуда понуђача „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26 , 07 број 404-ЈН-

185/19-41 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:10 часова.  

 Понуђач „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4) Да је понуда понуђача „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-48 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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5) Да је понуда понуђача „КПМ Компресори“ доо Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-50 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Компресори“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

6) Да је понуда понуђача „Радуловић“ доо Нови Сад, Новосадски пут 71 Нови Сад, 07 број 404-ЈН-185/19-

61 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:36 часова.  

Понуђач „Радуловић“ доо  Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

7) Да је понуда понуђача „Ехом Ауто“ доо Београд, Северени Булевар 6, 07 број 404-ЈН-185/19-71 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 13:32 часова.  

Понуђач „Ехом Ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
8) Да је понуда понуђача ,,Reno Sava“ доо Београд, Миријевски Булевар 37, 07 број 404-ЈН-185/19-81 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 07:53 часова.  

Понуђач ,,Reno Sava“ доо Београд доставио је понуду за: 



145 |7 1 4  

 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

9) Да је понуда понуђача „Машиноремонт“ доо Сента, Петефи Шандора 45 а, 07 број 404-ЈН-185/19-84 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 09:19 часова.  

Понуђач „Машиноремонт“ доо Сента доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

10) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, Коњевићи бб, 07 број 404-ЈН-185/19-85 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 

11) Да је понуда понуђача „Hyundai Србија“ доо Београд, Милутина Миланковића 7в, 07 број 404-ЈН-

185/19-85 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:28 часова.  

Понуђач „Hyundai Србија“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
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      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

12) Да је понуда понуђача „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5, 07 број 404-ЈН-185/19-119 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:40 часова.  

Понуђач „Аутопромет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

13) Да је понуда понуђача „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б, 07 број 404-ЈН-185/19-132 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:08 часова.  

Понуђач „Genuine servis“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

14) Да је понуда понуђача „Гасоп“ доо Београд, Заплањска 84 е, 07 број 404-ЈН-185/19-145 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:27 часова.  

Понуђач „Гасоп“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гасоп“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

15) Да је понуда понуђача „Диг“доо Крушевац, Доситејева 9/115, 07 број 404-ЈН-185/19-147 од 05.11.2019. 

године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-240 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са 

одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:19 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач „Диг“доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

16) Да је понуда понуђача „Ауто центар Радосављевић“ доо Сремска Митровица, Димитрија Давидовића 

11, 07 број 404-ЈН-185/19-157 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 

33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 13:50 часова.  

Понуђач „Ауто центар Радосављевић“ доо Сремска Митровица доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

17) Да је понуда понуђача “Plattner” доо Бачка Паланка, Новосадски пут 19, 07 број 404-ЈН-185/19-159 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:25 часова.  

Понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

18) Да је понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, 

Радојке Лакић 5, 07 број 404-ЈН-185/19-160 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:40 часова.  
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Како Понуђач Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд није означио за 

коју партију и за коју врсту возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за 

партију 5. ПУ Зрењанин. 

 
Прегледом понуде понуђача утврђено је да исти није доставио изјаву да је поштовао 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 сходно члану 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
 

Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 

Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ 

Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 

19) Да је понуда понуђача „КДД ауто“ доо Београд, Вишњичка 53 а, 07 број 404-ЈН-185/19-161 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:41 часова.  

Понуђач „КДД ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

20) Да је понуда понуђача „Ауто центар Цуне“ доо Зрењанин, Багљаш запад 7, 07 број 404-ЈН-185/19-163 

од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

  

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 15:04 часова.  

Понуђач „Ауто центар Цуне“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

21) Да је понуда понуђача СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник, Код гробља 11, 07 

број 404-ЈН-185/19-164 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. 

ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 15:17 часова.  

Понуђач СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник доставио је понуду за: 

 
1. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном  ватрогасном опремом, прикључна возила, 

радне машине и др. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

22) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо Нови Сад, Футошка 102, 07 број 404-ЈН-185/19-173 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:16 часова.  

Понуђач „Трио моторс“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 

 
23) Да је понуда понуђача „Ником ауто“ доо Крагујевац, Лепенички булевар 47, 07 број 404-ЈН-185/19-175 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Ником ауто“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

24) Да је понуда понуђача ПР Мирко Кљајић „Вулканизер Кљајић“ Зрењанин, Николе Пашића 38, 07 

број 404-ЈН-185/19-183 од 06.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени 

услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 2. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:00 часова.  

Понуђач ПР Мирко Кљајић „Вулканизер Кљајић“ Зрењанин доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

       

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

    

 Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао у целости да испуњава додатне услове 
захтеване конкурсном документацијом за понуђене услуге, а дефинисане у складу са одредбом члана 76 ЗЈН-а. 
Наиме, прегледом понуде констатовано је да понуђач није доставио тражене доказе о поседовању радионичког 
простора и физички или технички обезбеђеног простора за паркирање минимум 5 возила која чекају на оправку 
тј. преузимање са оправке, сходно радовима за које подносе понуду. Такође, понуђач није доставио тражени доказ 
о поседовању специјалних и универзалних алата.  
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Мирко Кљајић „Вулканизер Кљајић“ Зрењанин, оцењена је 

као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. 

став 1. тачка 2. ЗЈН- а. 

 

25) Да је понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, Кнеза Михаила 25, 07 број 

404-ЈН-185/19-185 од 06.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:18 часова.  

Понуђач ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- лимарско-фарбарски радови. 

 

 Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење 
Министарства финансија Пореске управе – Београд о  измиреним доспелим обавезама по основу доприноса за 
обавезно здравствено осигурање. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Такође, прегледом понуде утврђено је да понуђач није доставио потписан модел Оквирног споразума, Уговора и 
Наруџбенице. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, оцењена је 

као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. 

став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

26) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо Београд, Вождовачки кружни пут 17, 07 број 404-ЈН-185/19-

191 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:00 часова.  

Понуђач „Ликос ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

27) Да је понуда понуђача „Nine“ доо Београд, Радничка 1,, 07 број 404-ЈН-185/19-193 од 06.11.2019. године, 

прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:26 часова.  

Понуђач „Nine“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд 

 

28) Да је понуда „Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин, Огњеслава Костовића 5 са подизвођачем 

САР М. Мијатовић Мирослав пр, Зрењанин, 07 број 404-ЈН-185/19-194 од 06.11.2019. године, 

неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 

1. тачка ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:45 часова.  

Понуђач „Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин, Огњеслава Костовића 5 са подизвођачем САР М. 

Мијатовић Мирослав пр, Зрењанин доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доставио доказао да подизвођач испуњава 
услов предвиђен одредбом члана 75. став 1. тачка 4. ЗЈН-а, а у вези са чланом 80 став. 5 ЗЈН-а, односно није у 
целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС. 
Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење Министарства финансија Пореске 
управе о  измиреним доспелим обавезама на свим уплатним рачунима који су у надлежности Пореске управе. 
Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је подизвођач измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Сходно свему наведеном, понуда понуђача Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин, Огњеслава 

Костовића 5 са подизвођачем САР М. Мијатовић Мирослав пр, Зрењанин, оцењена је као 

неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 

1. тачка 1 ЗЈН- а. 

 

29) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо Зрењанин, Манастирска 9, 07 број 404-ЈН-185/19-201 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Точак ауто“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

30) Да је понуда понуђача „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9, 07 број 404-ЈН-185/19-213 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 11:33 часова.  

Понуђач „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

31) Да је понуда понуђача „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б, 07 број 404-ЈН-185/19-217 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:04 часова.  

Понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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32) Да је понуда понуђача „АЦ Интерсрем“ доо Ветерник Новосадски пут 112, 07 број 404-ЈН-185/19-232 

од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 13:58 часова.  

Понуђач „АЦ Интерсрем“ доо Ветерник доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

33) Да је понуда понуђача „Стојанов ауто“ доо Нови Сад, Зрењанински пут 12, 07 број 404-ЈН-185/19-233 

 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:04 часова.  

Понуђач „Стојанов ауто“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

34) Да је понуда понуђача „Стојанов“ доо Нови Сад, Зрењанински пут 16, 07 број 404-ЈН-185/19-234 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:04 часова.  

Понуђач „Стојанов“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

35) Да је понуда понуђача Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања, Радомира Лазића 48, 07 број 404-

ЈН-185/19-241 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
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- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

36) Да је понуда понуђача „Vatreks Rescue“ доо Београд, Антифашистичке борбе 23 г/1/1, 07 број 404-ЈН-

185/19-243 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:38 часова.  

Понуђач „Vatreks Rescue“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

37) Да је понуда понуђача „Новус М Плус Трејд“ доо Нови Сад, Трг Марије Трандафил 18, 07 број 404-ЈН-

185/19-244 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:55 часова.  

Понуђач „Новус М Плус Трејд“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

38) Да је понуда понуђача „Ватроспрем производња“ доо Београд, Кумодрашка 178, 07 број 404-ЈН-185/19-

248 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:48 часова.  

Понуђач „Ватроспрем производња“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

39) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо Београд, Војводе Степе 473, 07 број 404-ЈН-185/19-250 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:55 часова.  

Понуђач „Велауто плус“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

40) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак, Браће Станић 45, 07 број 404-ЈН-185/19-251 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
41) Да је понуда понуђача „West beocar“ доо Београд. Аутопут Београд Нови Сад 150 д, 07 број 404-ЈН-

185/19-267 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:09 часова.  

Понуђач „West beocar“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

42) Да је понуда понуђача „Аутокомерц“ доо Београд Сурчин, Светог Саве 84 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-267 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 13:01 часова.  

Понуђач „Аутокомерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

43) Да је понуда понуђача СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш 4, 07 број 404-ЈН-185/19-280 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 11:26 часова.  

Понуђач СП „Ласта“ ад Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

44) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб, 07 број 404-ЈН-185/19-284 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 14:36 часова.  

Понуђач „Иди Нинчић“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

45) Да је понуда понуђача  „МПН Промет“ доо Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф, 07 број 404-ЈН-

185/19-285 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 15:03 часова.  

Понуђач „МПН Промет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
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Како је понуђач „МПН Промет“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

46) Да је понуда понуђача  „Леми комерц транс“ доо Београд, Водоводска 158, 07 број 404-ЈН-185/19-288 од 

13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:39 часова.  

Понуђач „Леми комерц транс“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
 

ПАРТИЈА 6 –ПУ ЈАГОДИНА 

 
За Партију 6– ПУ Јагодина прибављене су следеће понуде понуђача: 
 
1) Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина Бресје бб 

2) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 

3) СЗТР „Ауто-Аца“ Радуновић Ненад предузетник, Параћин Ул. Милована Глишића бб 

4) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 

5) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 

6) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

7) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

8) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

9) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 

10) Група понуђача: „ИНТЕРАУТО“ доо Чачак, Скадарска 7 и Аутолимарска радња  „Пера +“, Бојан 

Симчевић пр Крушевац, Јована Савковића 15 

11) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

12) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

13) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 

14) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

15) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

16) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

17) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

18) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

19) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

20) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 

21) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

22) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

23) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

24) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

25) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

26) ПР Александар Јефтић „Цацко и Аца“, Кусадак 
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27) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

28) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 

29) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

30) СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 11 

31) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

32) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

33) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

34) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25 

35) ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац Ул.Кнеза Михаила 101 

36) „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  

37) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

38) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

39) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 

40) „Брана комерц“ доо, Крушевац Ул. Јасички пут 15 

41) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 

42) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

43) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 

44) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

45) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

46) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 

47) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

48) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

49) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

50) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

51) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

52) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

53) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

54) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

55) ПР Радосављевић Јовица СЗР „Truck servis“ Јагодина Буковче бб 

56) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

57) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

58) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

59) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

60) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 

1) Да је понуда понуђача Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина Бресје бб, 07-404-ЈН-185/19-6 од 

22.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 22.10.2019. године у 12:51 часова.  

Понуђач Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина доставио је понуду за:  

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- лимарско-фарбарске радове.  
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Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина испунио све остале захтеве Наручиоца 
његова понуда је оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

2) Да је понуда понуђача „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82, 07 број 404-

ЈН-185/19-25 од 31.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 31.10.2019. године у 11:20 часова.  

Понуђач „Car Box“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

3) Да је понуда понуђача СЗТР „Ауто-Аца“ Радуновић Ненад предузетник, Параћин, Милована Глишића 

бб, 07 број 404-ЈН-185/19-25 од 31.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. 

ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 31.10.2019. године у 12:01 часова.  

Понуђач СЗТР „Ауто-Аца“ Радуновић Ненад предузетник, Параћин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4) Да је понуда понуђача „Viva company“  доо Крагујевац, Миодрага Влајића Шуке 10, 07 број 404-ЈН-

185/19-29 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  

Понуђач „Viva company“  доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

      1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.) 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

5)  Да је понуда понуђача „Томић ауто 034“ доо Крагујевац, Горњомилановачка 82а, 07 број 404-ЈН-185/19-
37 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 13:40 часова.  
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Понуђач „Томић ауто 034“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

6) Да је понуда понуђача „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26 , 07 број 404-ЈН-

185/19-41 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:10 часова.  

 Понуђач „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

7) Да је понуда понуђача „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-48 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

8) Да је понуда понуђача „КПМ Компресори“ доо Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-50 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Компресори“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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9) Да је понуда понуђача „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина, 07 број 404-ЈН-185/19-

51 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

Понуђач „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

10) Да је понуда групе понуђача „ИНТЕРАУТО“ доо Чачак, Скадарска 7 и Аутолимарска радња  „Пера 

+“, Бојан Симчевић пр Крушевац, Јована Савковића 15, 07 број 404-ЈН-185/19-64 од 04.11.2019. године, 

прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 11:12 часова.  

Група понуђача „ИНТЕРАУТО“ доо Чачак и Аутолимарска радња  „Пера +“, Бојан Симчевић пр 

Крушевац, доставила је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

11) Да је понуда понуђача „Гибањ“ доо Крушевац, Бруски пут 139, 07 број 404-ЈН-185/19-65 од 04.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 11:52 часова.  

Понуђач „Гибањ“ доо Крушевац доставио је понуду за: 

    

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 

- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гибањ“ доо Крушевац испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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12) Да је понуда понуђача „Ехом Ауто“ доо Београд, Северени Булевар 6, 07 број 404-ЈН-185/19-71 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 13:32 часова.  

Понуђач „Ехом Ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

13) Да је понуда понуђача Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, 

Цветка Павловића 11, 07 број 404-ЈН-185/19-83 од 05.11.2019. године, прихватљива за аутомеханичарске и 

аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова и за остале занатске радове и 

услуге (обрада главе мотора итд) у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за 

лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и 

члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 08:52 часова.  

Понуђач Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за 

остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, 

док за лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов захтеван у складу са чланом 76. ЗЈН-

а. Наиме, понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

 

Како је понуђач Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр испунио све захтеве 

Наручиоца за аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије 

точкова, и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена 

као прихватљива.     

 
14) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, Коњевићи бб, 07 број 404-ЈН-185/19-85 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 

15) Да је понуда понуђача „Hyundai Србија“ доо Београд, Милутина Миланковића 7в, 07 број 404-ЈН-

185/19-85 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:28 часова.  

Понуђач „Hyundai Србија“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

16) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина, Словенски пут 25, 07 број 404-ЈН-185/19-96 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:36 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

17) Да је понуда понуђача „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5, 07 број 404-ЈН-185/19-114 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:40 часова.  

Понуђач „Аутопромет“ доо Београд доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

18) Да је понуда понуђача “Interauto trade”доо Чачак, Прељина бб, 07 број 404-ЈН-185/19-126 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:45 часова.  

Понуђач „Interauto trade”доо Чачак доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 

19) Да је понуда понуђача „Jovalex centar“ доо Крагујевац, ул.Миодрага Влајића Шуке 4, 07 број 404-ЈН-

185/19-130 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:02 часова.  

Понуђач „Jovalex centar“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

20) Да је понуда понуђача „Аутоделови Миликић“ доо Краљево, Војводе Путника 58 м, 07 број 404-ЈН-

185/19-131 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

  

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:07 часова.  

Понуђач „Аутоделови Миликић“ доо Краљево доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
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      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

21) Да је понуда понуђача „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б, 07 број 404-ЈН-185/19-132 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:08 часова.  

Понуђач „Genuine servis“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

22) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб, 07 број 404-ЈН-185/19-133 

од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

23) Да је понуда понуђача „Идеал ауто“ доо Ниш, Стари пут Београд Ниш бб, 07 број 404-ЈН-185/19-143 од 

05.11.2019. године,   прихватљива за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге у складу са одредбом члана 

3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно 

испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:13часова.  

Понуђач „Идеал ауто“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 
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Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за 

лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

 

Како је понуђач „Идеал ауто“ доо Ниш испунио све захтеве Наручиоца за аутомеханичарске и 

аутоелектричарске услуге његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

 

24) Да је понуда понуђача „Гасоп“ доо Београд, Заплањска 84 е, 07 број 404-ЈН-185/19-145 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:27 часова.  

Понуђач „Гасоп“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гасоп“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

25) Да је понуда понуђача „Диг“доо Крушевац, Доситејева 9/115, 07 број 404-ЈН-185/19-147 од 05.11.2019. 

године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-240 од 07.11.2019. године , прихватљива у складу са 

одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:19 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач „Диг“доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

25) Да је понуда понуђача ПР Александар Јефтић „Цацко и Аца“, Кусадак, 07 број 404-ЈН-185/19-154 од 

05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 

33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 13:26 часова.  

Како Понуђач ПР Александар Јефтић „Цацко и Аца“, Кусадак није означио за коју партију и за коју врсту 

возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за партију 6. ПУ Јагодина. 
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Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио уверењее 
Пореске управе Министарства финансија и привреде надлежног пореског органа да је измирио доспеле порезе и 
доприносе. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 

Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Александар Јефтић „Цацко и Аца“, Кусадак, оцењена је као 

неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 

1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 

27) Да је понуда понуђача “Plattner” доо Бачка Паланка, Новосадски пут 19, 07 број 404-ЈН-185/19-159 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:25 часова.  

Понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

28) Да је понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, 

Радојке Лакић 5, 07 број 404-ЈН-185/19-160 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:40 часова.  

Како Понуђач Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд није означио за 

коју партију и за коју врсту возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за 

партију 6. ПУ Јагодина. 
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Прегледом понуде понуђача утврђено је да исти није доставио изјаву да је поштовао 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 сходно члану 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
 

Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 

Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ 

Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 

29) Да је понуда понуђача „КДД ауто“ доо Београд, Вишњичка 53 а, 07 број 404-ЈН-185/19-161 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:41 часова.  

Понуђач „КДД ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

30) Да је понуда понуђача СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 

11, 07 број 404-ЈН-185/19-172  од 06.11.2019. године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-281 од 12.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:07 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла дана 12.11.2019. године у 12:37 часова.  

 

Понуђач СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

31) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо Нови Сад, Футошка 102, 07 број 404-ЈН-185/19-173 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:16 часова.  

Понуђач „Трио моторс“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 
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    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 

 
32) Да је понуда понуђача „Ником ауто“ доо Крагујевац, Лепенички булевар 47, 07 број 404-ЈН-185/19-175 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Ником ауто“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
33) Да је понуда понуђача „Мотор“ доо Јагодина, Кабловска бб, 07 број 404-ЈН-185/19-176 од 06.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Мотор“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
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-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

34) Да је понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, Кнеза Михаила 25, 07 број 

404-ЈН-185/19-185 од 06.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:18 часова.  

Понуђач ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- лимарско-фарбарски радови. 

 

Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење 
Министарства финансија Пореске управе – Београд о  измиреним доспелим обавезама по основу доприноса за 
обавезно здравствено осигурање. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Такође, прегледом понуде утврђено је да понуђач није доставио потписан модел Оквирног споразума, Уговора и 
Наруџбенице. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, оцењена је 

као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. 

став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

35) Да је понуда понуђача ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац, Кнеза Михаила 101, 07 број 

404-ЈН-185/19-186 од 06.11.2019. године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-283 од 12.11.2019. године, 

неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 

1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:20 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла 12.11.2019. године у 12:50 часова. 

Понуђач ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 
Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио уверењее 
Пореске управе Министарства финансија и привреде надлежног пореског органа да је измирио доспеле порезе и 
доприносе. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода. 
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Даље, понуђач није у целости доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном 

документацијом сходно члану 76. ЗЈН-а. Наиме, прегледом понуде констатовано је да понуђач није доставио 

тражене доказе о поседовању радионичког простора и физички или технички обезбеђеног простора за 

паркирање минимум 5 возила која чекају на оправку тј. преузимање са оправке, сходно радовима за које подносе 

понуду. Такође, понуђач није доставио тражене доказ о поседовању специјалних и универзалних алата, 

поседовању двостубних дизалица и шлеп возила.Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел 

Оквирног споразума, Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном 

Конкурсном документацијом. Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због 

којих није могуће утврдити стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац, оцењена је као 

неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 

1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

36) Да је понуда понуђача „Ecomex auto“ доо Чачак, Булевар Oслободилаца 86, 07 број 404-ЈН-185/19-189 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 11:31 часова.  

Понуђач „Ecomex auto“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

37) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо Београд, Вождовачки кружни пут 17, 07 број 404-ЈН-185/19-

191 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:00 часова.  

Понуђач „Ликос ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

38) Да је понуда понуђача „Nine“ доо Београд, Радничка 1,, 07 број 404-ЈН-185/19-193 од 06.11.2019. године, 

прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:26 часова.  

Понуђач „Nine“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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39) Да је понуда понуђача „Светозарево промет“ доо Јагодина, Капетана Коче 90/1, 07 број 404-ЈН-185/19-

195 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 14:04 часова.  

Понуђач „Светозарево промет“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

40) Да је понуда понуђача „Брана комерц“ доо Крушевац, Јасички пут 15, 07 број 404-ЈН-185/19-197 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Брана комерц“ доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

 

41) Да је понуда понуђача „ДРЈ“ доо Параћин, Доња Мутинца бб, 07 број 404-ЈН-185/19-198 од 07.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „ДРЈ“ доо Параћин доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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42) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо Зрењанин, Манастирска 9, 07 број 404-ЈН-185/19-201 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Точак ауто“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

43) Да је понуда понуђача „Euro Car Stanić“ доо Врњачка Бања, Кнеза Милоша 94, 07 број 404-ЈН-185/19-

203 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Euro Car Stanić“ доо Врњачка Бања доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

44) Да је понуда понуђача „Prestige plus“ доо Крагујевац, Слободе 5 а, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 10:23 часова.  

Понуђач „Prestige plus“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.).  
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45) Да је понуда понуђача „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:04 часова.  

Понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
46) Да је понуда понуђача „Ауто Грифон“ доо Ниш, Николе Тесле бб, 07 број 404-ЈН-185/19-223 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:48 часова.  

Понуђач „Ауто Грифон“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

47) Да је понуда понуђача „Јапан ауто“ доо Београд, Мирка Сандића 10, 07 број 404-ЈН-185/19-224 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:56 часова.  

Понуђач „Јапан ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 
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48) Да је понуда понуђача Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања, Радомира Лазића 48, 07 број 404-

ЈН-185/19-241 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 

49) Да је понуда понуђача „Vatreks Rescue“ доо Београд, Антифашистичке борбе 23 г/1/1, 07 број 404-ЈН-

185/19-243 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:38 часова.  

Понуђач „Vatreks Rescue“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

50) Да је понуда понуђача „Ватроспрем производња“ доо Београд, Кумодрашка 178, 07 број 404-ЈН-185/19-

248 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:48 часова.  

Понуђач „Ватроспрем производња“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

51) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо Београд, Војводе Степе 473, 07 број 404-ЈН-185/19-250 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:55 часова.  

Понуђач „Велауто плус“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

52) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак, Браће Станић 45, 07 број 404-ЈН-185/19-251 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак доставио је понуду за: 
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    1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

53) Да је понуда понуђача „Ауто Гарант“ доо Чачак, Ибарски пут 100, 07 број 404-ЈН-185/19-260 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:40 часова.  

Понуђач „Ауто Гарант“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

54) Да је понуда понуђача „West beocar“ доо Београд. Аутопут Београд Нови Сад 150 д, 07 број 404-ЈН-

185/19-267 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:09 часова.  

Понуђач „West beocar“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

55)  Да је понуда понуђача ПР Радосављевић Јовица СЗР „Truck servis“ Јагодина, Буковче бб, 07 број 

404-ЈН-185/19-275 од 08.11.2019. године прихватљива за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора 

итд.) у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за аутомеханичарске радове, 

аутоелектричарске радове и поправке и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на 

возилу , с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 

2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:53 часова.  

Понуђач ПР Радосављевић Јовица СЗР „Truck servis“ Јагодина доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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    2. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 

 

     - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за остале 

занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд.)  доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за 

аутомеханичарске радове, аутоелектричарске радове и поправке и сервисирање ватрогасних система, пумпи и 

друге опреме уграђене на возилу није доказао да испуњава додатне услове у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању каналских дизалица, канала, специјалних алата, поседоваљу шлеп 

возила и поседовању стандарда, сертификата, специјалних алата и универзалних алата у комаду и гарнитури. 

 

Како је понуђач ПР Радосављевић Јовица СЗР „Truck servis“ Јагодина испунио све захтеве Наручиоца за 

остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд.)  његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

 

56) Да је понуда понуђача „Аутокомерц“ доо Београд Сурчин, Светог Саве 84 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-267 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 13:01 часова.  

Понуђач „Аутокомерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

57) Да је понуда понуђача СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш 4, 07 број 404-ЈН-185/19-280 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 11:26 часова.  

Понуђач СП „Ласта“ ад Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

58) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб, 07 број 404-ЈН-185/19-284 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 14:36 часова.  

Понуђач „Иди Нинчић“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
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      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

59) Да је понуда понуђача  „МПН Промет“ доо Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф, 07 број 404-ЈН-

185/19-285 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 15:03 часова.  

Понуђач „МПН Промет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „МПН Промет“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

60) Да је понуда понуђача  „Леми комерц транс“ доо Београд, Водоводска 158, 07 број 404-ЈН-185/19-288 од 

13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:39 часова.  

Понуђач „Леми комерц транс“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
 

ПАРТИЈА 7 –ПУ КИКИНДА 
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За Партију 7 – ПУ Кикинда прибављене су следеће понуде понуђача:  

 

За Партију 7– ПУ Кикинда 
1) Владимир Видаковић пр ,Ауто кућа Видаковић, Суботица, Браће Радића 51-53 

2) „Ауто кућа Аннус“ доо, Суботица Ул. Варешка 18 

3) „Ауто-Хермес“ доо, Палић Хоргошки пут 19а са подизвођачем СЗР Аутолимар фарбар Белер-Т 

Тибор Белер, Суботица 

4) „ТРГО-АУТО“ ДОО, Србобран Ул. 19. Октобра 18 

5) „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 

6) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

7) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

8) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

9) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71 

10) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

11) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  

12) „Машиноремонт“ доо, Сента ул. Петефи Шандора 45 а  

13) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

14) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

15) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

16) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

17) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

18) „АМСС Банат“ доо, Кикинда Ул. Јована Јовановића Змаја 20  

19) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

20) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

21) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 

22) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

23) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 

24) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

25) „Ауто центар Цуне“ доо, Зрењанин Ул. Багљаш запад 7 

26) СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник, Код гробља 11 

27) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

28) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

29) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25 

30) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

31) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

32) „Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин Ул. Огњеслава Костовића 5 са подизвођачем САР 

М.Мијатовић Мирослав Зрењанин 

33) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

34) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 

35) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

36) „АЦ Интерсрем“ доо, Ветерник Новосадски пут 112 

37) „Стојанов ауто“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 12 

38) „Стојанов“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 16 

39) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
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40) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

41) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 

42) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

43) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

44) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

45) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

46) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

47) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

48) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

49) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

50) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 

1) Да је понуда понуђача Владимир Видаковић пр ,Ауто кућа Видаковић, Суботица, Браће Радића 51-53, 07-

404-ЈН-185/19-7 од 23.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 23.10.2019. године у 08:24 часова.  

Понуђач Владимир Видаковић пр ,Ауто кућа Видаковић, Суботица доставио је понуду за:  

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач Владимир Видаковић пр, Ауто кућа Видаковић, Суботица испунио све остале захтеве 
Наручиоца његова понуда је оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

2) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Аннус“ доо Суботица, Варешка 18, 07-404-ЈН-185/19-14 од 30.10.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.10.2019. године у 08:50 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Аннус“ доо Суботица доставио је понуду за:  

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге и Модел захтева за достављање понуда који се налази у 
поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Ауто кућа Аннус“ доо Суботица испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

3) Да је понуда понуђача „Ауто-Хермес“ доо Палић, Хоргошки пут 19а са подизвођачем СЗР Аутолимар 

фарбар Белер-Т Тибор Белер, Суботица, 07-404-ЈН-185/19-15 од 30.10.2019. године, прихватљива у складу са 

одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.10.2019. године у 08:51 часова.  

Понуђач „Ауто-Хермес“ доо Палић са подизвођачем СЗР Аутолимар фарбар Белер-Т Тибор Белер 

Суботица доставио је понуду за:  

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
4) Да је понуда понуђача „ТРГО-АУТО“ ДОО Србобран , 19. Октобра 18, 07 број 404-ЈН-185/19-22 од 

31.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 31.10.2019. године у 11:20 часова.  

Понуђач „ТРГО-АУТО“ ДОО Србобран доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 



182 |7 1 4  

 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

5) Да је понуда понуђача „DDM Company“ доо Нови Сад, Др. Светислава Касапиновића 9, 07 број 404-ЈН-

185/19-28 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  

Понуђач „DDM Company“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

6) Да је понуда понуђача „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26 , 07 број 404-ЈН-

185/19-41 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:10 часова.  

 Понуђач „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

7) Да је понуда понуђача „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-48 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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8) Да је понуда понуђача „КПМ Компресори“ доо Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-50 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Компресори“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

9) Да је понуда понуђача „Радуловић“ доо  Нови Сад, Новосадски пут 71, 07 број 404-ЈН-185/19-60 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:36 часова.  

Понуђач „Радуловић“ доо  Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

10) Да је понуда понуђача „Ехом Ауто“ доо Београд, Северени Булевар 6, 07 број 404-ЈН-185/19-71 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 13:32 часова.  

Понуђач „Ехом Ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
11) Да је понуда понуђача ,,Reno Sava“ доо Београд, Миријевски Булевар 37, 07 број 404-ЈН-185/19-80 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 07:53 часова.  

Понуђач ,,Reno Sava“ доо Београд доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

12) Да је понуда понуђача „Машиноремонт“ доо Сента, Петефи Шандора 45 а, 07 број 404-ЈН-185/19-84 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 09:19 часова.  

Понуђач „Машиноремонт“ доо Сента доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

13) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, Коњевићи бб, 07 број 404-ЈН-185/19-107 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 

14) Да је понуда понуђача „Hyundai Србија“ доо Београд, Милутина Миланковића 7в, 07 број 404-ЈН-

185/19-85 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:28 часова.  

Понуђач „Hyundai Србија“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 



185 |7 1 4  

 

 

15) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина, Словенски пут 25, 07 број 404-ЈН-185/19-96 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:36 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

16) Да је понуда понуђача „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5, 07 број 404-ЈН-185/19-119 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:40 часова.  

Понуђач „Аутопромет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

17) Да је понуда понуђача „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б, 07 број 404-ЈН-185/19-132 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:08 часова.  

Понуђач „Genuine servis“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

18) Да је понуда понуђача „АМСС Банат“ доо Кикинда, Јована Јовановића Змаја 20, 07-404-ЈН-185/19-138 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач „АМСС Банат“ доо Кикинда доставио је понуду за:  

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

19) Да је понуда понуђача „Гасоп“ доо Београд, Заплањска 84 е, 07 број 404-ЈН-185/19-145 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:27 часова.  

Понуђач „Гасоп“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гасоп“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

20) Да је понуда понуђача „Диг“доо Крушевац, Доситејева 9/115, 07 број 404-ЈН-185/19-147 од 05.11.2019. 

године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-240 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са 

одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:19 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач „Диг“доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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21) Да је понуда понуђача „Ауто центар Радосављевић“ доо Сремска Митровица, Димитрија Давидовића 

11, 07 број 404-ЈН-185/19-157 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 

33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 13:50 часова.  

Понуђач „Ауто центар Радосављевић“ доо Сремска Митровица доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

22) Да је понуда понуђача “Plattner” доо Бачка Паланка, Новосадски пут 19, 07 број 404-ЈН-185/19-159 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:25 часова.  

Понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

23) Да је понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, 

Радојке Лакић 5, 07 број 404-ЈН-185/19-160 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:40 часова.  

Како Понуђач Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд није означио за 

коју партију и за коју врсту возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за 

партију 7. ПУ Кикинда. 

 
Прегледом понуде понуђача утврђено је да исти није доставио изјаву да је поштовао 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 сходно члану 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
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Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 

Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ 

Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 

24) Да је понуда понуђача „КДД ауто“ доо Београд, Вишњичка 53 а, 07 број 404-ЈН-185/19-161 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:41 часова.  

Понуђач „КДД ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

25) Да је понуда понуђача „Ауто центар Цуне“ доо Зрењанин, Багљаш запад 7, 07 број 404-ЈН-185/19-163 

од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

  

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 15:04 часова.  

Понуђач „Ауто центар Цуне“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

26) Да је понуда понуђача СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник, Код гробља 11, 07 

број 404-ЈН-185/19-164 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. 

ЗЈН-а. 

  

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 15:17 часова.  

Понуђач СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник доставио је понуду за: 

 
1. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном  ватрогасном опремом, прикључна возила, 

радне машине и др. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
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      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

27) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо Нови Сад, Футошка 102, 07 број 404-ЈН-185/19-173 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:16 часова.  

Понуђач „Трио моторс“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 

 
28) Да је понуда понуђача „Ником ауто“ доо Крагујевац, Лепенички булевар 47, 07 број 404-ЈН-185/19-175 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Ником ауто“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

29) Да је понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, Кнеза Михаила 25, 07 број 

404-ЈН-185/19-185 од 06.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:18 часова.  

Понуђач ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 
-  лимарско-фарбарски радови. 
 

Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење 
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Министарства финансија Пореске управе – Београд о  измиреним доспелим обавезама по основу доприноса за 
обавезно здравствено осигурање. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Такође, прегледом понуде утврђено је да понуђач није доставио потписан модел Оквирног споразума, Уговора и 
Наруџбенице. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, оцењена је 

као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. 

став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

30) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо Београд, Вождовачки кружни пут 17, 07 број 404-ЈН-185/19-

191 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:00 часова.  

Понуђач „Ликос ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

31) Да је понуда понуђача „Nine“ доо Београд, Радничка 1,, 07 број 404-ЈН-185/19-193 од 06.11.2019. године, 

прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:26 часова.  

Понуђач „Nine“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд 

 

32) Да је понуда „Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин, Огњеслава Костовића 5 са подизвођачем 

САР М. Мијатовић Мирослав пр, Зрењанин, 07 број 404-ЈН-185/19-194 од 06.11.2019. године, 

неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 

1. тачка ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:45 часова.  

Понуђач „Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин, Огњеслава Костовића 5 са подизвођачем САР М. 

Мијатовић Мирослав пр, Зрењанин доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доставио доказао да подизвођач испуњава 
услов предвиђен одредбом члана 75. став 1. тачка 4. ЗЈН-а, а у вези са чланом 80 став. 5 ЗЈН-а, односно није у 
целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС. 
Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење Министарства финансија Пореске 
управе – Београд о  измиреним доспелим обавезама на свим уплатним рачунима који су у надлежности Пореске 
управе. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је подизвођач измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Сходно свему наведеном, понуда понуђача „Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин, Огњеслава 

Костовића 5 са подизвођачем САР М. Мијатовић Мирослав пр, Зрењанин, оцењена је као 

неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 

1. тачка 1 ЗЈН- а. 

 

33) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо Зрењанин, Манастирска 9, 07 број 404-ЈН-185/19-201 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Точак ауто“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

34) Да је понуда понуђача „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9, 07 број 404-ЈН-185/19-213 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 11:33 часова.  

Понуђач „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

35) Да је понуда понуђача „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б, 07 број 404-ЈН-185/19-217 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:04 часова.  

Понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

36) Да је понуда понуђача „АЦ Интерсрем“ доо Ветерник Новосадски пут 112, 07 број 404-ЈН-185/19-232 

од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 13:58 часова.  

Понуђач „АЦ Интерсрем“ доо Ветерник доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

37) Да је понуда понуђача „Стојанов ауто“ доо Нови Сад, Зрењанински пут 12, 07 број 404-ЈН-185/19-233 

 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:04 часова.  

Понуђач „Стојанов ауто“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

38) Да је понуда понуђача „Стојанов“ доо Нови Сад, Зрењанински пут 16, 07 број 404-ЈН-185/19-234 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:04 часова.  

Понуђач „Стојанов“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 
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    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

39) Да је понуда понуђача Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања, Радомира Лазића 48, 07 број 404-

ЈН-185/19-241 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 

40) Да је понуда понуђача „Vatreks Rescue“ доо Београд, Антифашистичке борбе 23 г/1/1, 07 број 404-ЈН-

185/19-243 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:38 часова.  

Понуђач „Vatreks Rescue“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

41) Да је понуда понуђача „Новус М Плус Трејд“ доо Нови Сад, Трг Марије Трандафил 18, 07 број 404-ЈН-

185/19-244 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:55 часова.  

Понуђач „Новус М Плус Трејд“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
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      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

42) Да је понуда понуђача „Ватроспрем производња“ доо Београд, Кумодрашка 178, 07 број 404-ЈН-185/19-

248 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:48 часова.  

Понуђач „Ватроспрем производња“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

43) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо Београд, Војводе Степе 473, 07 број 404-ЈН-185/19-250 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:55 часова.  

Понуђач „Велауто плус“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

44) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак, Браће Станић 45, 07 број 404-ЈН-185/19-251 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
45) Да је понуда понуђача „West beocar“ доо Београд. Аутопут Београд Нови Сад 150 д, 07 број 404-ЈН-

185/19-267 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:09 часова.  

Понуђач „West beocar“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 
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- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

46) Да је понуда понуђача „Аутокомерц“ доо Београд Сурчин, Светог Саве 84 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-267 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 13:01 часова.  

Понуђач „Аутокомерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

47) Да је понуда понуђача СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш 4, 07 број 404-ЈН-185/19-280 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 11:26 часова.  

Понуђач СП „Ласта“ ад Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

48) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб, 07 број 404-ЈН-185/19-284 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 14:36 часова.  

Понуђач „Иди Нинчић“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 



196 |7 1 4  

 

      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

49) Да је понуда понуђача  „МПН Промет“ доо Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф, 07 број 404-ЈН-

185/19-285 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 15:03 часова.  

Понуђач „МПН Промет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „МПН Промет“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

50) Да је понуда понуђача  „Леми комерц транс“ доо Београд, Водоводска 158, 07 број 404-ЈН-185/19-288 од 

13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:39 часова.  

Понуђач „Леми комерц транс“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
 

 

 

ПАРТИЈА 8 –ПУ КРАГУЈЕВАЦ 

 

За Партију 8 – ПУ Крагујевац прибављене су следеће понуде понуђача:  

 

1) Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина Бресје бб 

2) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 

3) „Марић центар“ Краљево, Конарево Ул. Прогорелица 74/А 

4) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 

5) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

6) „Југо спорт“доо , Крагујевац ул. Саве Ковачевића бб 

7) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

8) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

9) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 
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10) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

11) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 

12) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

13) “Tehno MK auto” доо, Чачак Ул. Булевар Ослободилаца бб са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ 

доо 

14) ПР Душан Антонијевић занатско трговинска радња „Виктор“, Ковачевац Ул. Војислава 

Дамњановића 84 

15) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

16) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

17) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

18) “Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

19) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

20) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 

21) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

22) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

23) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

24) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

25) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

26) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 

27) ПР Јадранко Стојановић „Аутопериониоца МБ 2002“, Смедеревска Паланка Ул. Црвене Армије 21 а 

28) ПР Александар Јефтић „Цацко и Аца“, Кусадак 

29) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

30) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 

31) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

32) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 

33) СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 11 

34) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

35) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

36) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

37) СЗТР „Девла“ Обрадовић Владислав пр, Чачак, Стара пруга 58 

38) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25 

39) ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац Ул.Кнеза Михаила 101 

40) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

41) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

42) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 

43) „Брана комерц“ доо, Крушевац Ул. Јасички пут 15 

44) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 

45) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 

46) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

47) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 

48) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 

49) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

50) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

51) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
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52) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

53) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

54) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

55) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

56) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

57) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

58) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

59) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

60) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

61) „Аутоцентар Ћосовић“ доо, Аранђеловац Ул. Цара Душана 20 

62) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

63) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

64) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 

1) Да је понуда понуђача Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина Бресје бб, 07-404-ЈН-185/19-6 од 

22.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 22.10.2019. године у 12:51 часова.  

Понуђач Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина доставио је понуду за:  

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- лимарско-фарбарске радове.  

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина испунио све остале захтеве Наручиоца 
његова понуда је оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

2) Да је понуда понуђача „Viva company“  доо Крагујевац, Миодрага Влајића Шуке 10, 07 број 404-ЈН-

185/19-29 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  

Понуђач „Viva company“  доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

      1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.) 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

3) Да је понуда понуђача „Марић центар“ доо Краљево, Конарево, Прогорелица 74/а, 07 број 404-ЈН-

185/19-30 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  

Понуђач „Марић центар“ доо Краљево доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

4) Да је понуда понуђача „Томић ауто 034“ доо Крагујевац, Горњомилановачка 82а, 07 број 404-ЈН-185/19-
37 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 13:40 часова.  

Понуђач „Томић ауто 034“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

5) Да је понуда понуђача „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26 , 07 број 404-ЈН-

185/19-41 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:10 часова.  

 Понуђач „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
6) Да је понуда понуђача „Југо спорт“ доо  Крагујевац, Саве Ковачевића бб, 07 број 404-ЈН-185/19-42 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:10 часова.  

 Понуђач „Југо спорт“ доо  Крагујевац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

       

7) Да је понуда понуђача „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-48 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  
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 Понуђач „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

8) Да је понуда понуђача „КПМ Компресори“ доо Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-50 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Компресори“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

9) Да је понуда понуђача „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина, 07 број 404-ЈН-185/19-

51 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

Понуђач „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

10) Да је понуда понуђача „Ехом Ауто“ доо Београд, Северени Булевар 6, 07 број 404-ЈН-185/19-71 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 13:32 часова.  

Понуђач „Ехом Ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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11) Да је понуда понуђача Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, 

Цветка Павловића 11, 07 број 404-ЈН-185/19-83 од 05.11.2019. године, прихватљива за аутомеханичарске и 

аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова и за остале занатске радове и 

услуге (обрада главе мотора итд) у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за 

лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и 

члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 08:52 часова.  

Понуђач Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за 

остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, 

док за лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов захтеван у складу са чланом 76. ЗЈН-

а. Наиме, понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

 

Како је понуђач Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр испунио све захтеве 

Наручиоца за аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије 

точкова, и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена 

као прихватљива.     

 
12) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, Коњевићи бб, 07 број 404-ЈН-185/19-85 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 

13) Да је понуда понуђача “Tehno MK auto” доо Чачак , Булевар Ослободилаца бб, са подизвођачем „Ауто 

Чачак Промет“ доо Чачак, 07 број 404-ЈН-185/19-86 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да 

нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33, а у вези са чланом 87. став 4. и 5. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 13:40 часова.  
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Понуђач “Tehno MK auto” доо Чачак , Булевар Ослободилаца бб, са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ 

доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 
Прегледом понуде утврђено је да је понуђач навео да понуду подноси са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ 
доо Чачак. С обзиром, да се из даљег прегледа понуде није могло утврдити да ли се подизвођач усагласио са 
поднетом понудом, а како је наведени подизвођач самостално поднео понуду за предметни поступак, у складу са 
чланом 93. Закона о јавним набавкама, Наручилац је додатним објашњењем захтевао да се понуђач „Ауто Чачак 
Промет“ доо Чачак изјасни да ли је истовремено, у предметном поступку, учествовао у заједничкој понуди или 
као подизвођач.  
 
Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, овде правно лице наведено као подизвођач,  је у додатном објашњењу 
навео да није у предметном поступку учествовао као подизвођач са другим понуђачем или као учесник у 
заједничкој понуди.  
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача “Tehno MK auto” доо Чачак са подизвођачем „Ауто Чачак 

Промет“ доо Чачак оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33, а у вези са чланом 87. став 4. и 5. 

 

14) Да је понуда понуђача ПР Душан Антонијевић занатско трговинска радња „Виктор“, Ковачевац, 

Војислава Дамњановића 84, 07 број 404-ЈН-185/19-94 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да 

нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:26 часова.  

Понуђач ПР Душан Антонијевић занатско трговинска радња „Виктор“, Ковачевац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 

 Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао обавезне услове предвиђене 
одредбом члана 75. став 1. тачка 2. и 4. ЗЈН-а. Наиме, понуђач није доставио доказ о неосуђиваности  за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за  кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 
Такође, понуђач није доставио доказ да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије. Претрагом регистра понуђача Агенције за привредне регистре утврђено је да 
понуђач није уписан у исти. 
 
Сходно наведеном, понуда понуђача ПР Душан Антонијевић занатско трговинска радња „Виктор“, 

Ковачевац, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 

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

 

15) Да је понуда понуђача „Hyundai Србија“ доо Београд, Милутина Миланковића 7в, 07 број 404-ЈН-

185/19-85 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:28 часова.  

Понуђач „Hyundai Србија“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

16) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина, Словенски пут 25, 07 број 404-ЈН-185/19-96 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:36 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

17) Да је понуда понуђача „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5, 07 број 404-ЈН-185/19-121 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:40 часова.  

Понуђач „Аутопромет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

18) Да је понуда понуђача “Interauto trade”доо Чачак, Прељина бб, 07 број 404-ЈН-185/19-126 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:45 часова.  

Понуђач „Interauto trade”доо Чачак доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 

19) Да је понуда понуђача „Jovalex centar“ доо Крагујевац, ул.Миодрага Влајића Шуке 4, 07 број 404-ЈН-

185/19-130 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:02 часова.  

Понуђач „Jovalex centar“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

20) Да је понуда понуђача „Аутоделови Миликић“ доо Краљево, Војводе Путника 58 м, 07 број 404-ЈН-

185/19-131 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

  

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:07 часова.  

Понуђач „Аутоделови Миликић“ доо Краљево доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

21) Да је понуда понуђача „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б, 07 број 404-ЈН-185/19-132 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:08 часова.  

Понуђач „Genuine servis“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

22) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, Винорача бб, 07 број 404-ЈН-185/19-133 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

23) Да је понуда понуђача „Идеал ауто“ доо Ниш, Стари пут Београд Ниш бб, 07 број 404-ЈН-185/19-143 од 

05.11.2019. године,   прихватљива за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге у складу са одредбом члана 

3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно 

испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:13часова.  

Понуђач „Идеал ауто“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за 

лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

 

Како је понуђач „Идеал ауто“ доо Ниш испунио све захтеве Наручиоца за аутомеханичарске и 

аутоелектричарске услуге његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

 

24) Да је понуда понуђача „Гасоп“ доо Београд, Заплањска 84 е, 07 број 404-ЈН-185/19-145 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:27 часова.  

Понуђач „Гасоп“ доо Београд доставио је понуду за: 
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1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гасоп“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

25) Да је понуда понуђача „Диг“доо Крушевац, Доситејева 9/115, 07 број 404-ЈН-185/19-147 од 05.11.2019. 

године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-240 од 07.11.2019. године , прихватљива у складу са 

одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:19 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач „Диг“доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

26) Да је понуда понуђача ТП „Перспектива“ доо Пријепоље, Бјелопољски пут бб, 07 број 404-ЈН-185/19-

148 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:20 часова.  

Понуђач ТП „Перспектива“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

27) Да је понуда понуђача ПР Јадранко Стојановић „Аутопериониоца МБ 2002“, Смедеревска Паланка, 

Црвене Армије 21 а, 07 број 404-ЈН-185/19-153 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 13:25 часова.  

Како Понуђач ПР Јадранко Стојановић „Аутопериониоца МБ 2002“, Смедеревска Паланка за коју врсту 

возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за партију 8. ПУ Крагујевац. 
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Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио уверењее 
Пореске управе Министарства финансија и привреде надлежног пореског органа да је измирио доспеле порезе и 
доприносе. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода. 
 

Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 

Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Јадранко Стојановић „Аутопериониоца МБ 2002“, 

Смедеревска Паланка, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 

28) Да је понуда понуђача ПР Александар Јефтић „Цацко и Аца“, Кусадак, 07 број 404-ЈН-185/19-154 од 

05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 

33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 13:26 часова.  

Како Понуђач ПР Александар Јефтић „Цацко и Аца“, Кусадак није означио за коју врсту возила подноси 

понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за партију 8. ПУ Крагујевац. 

 
Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио уверењее 
Пореске управе Министарства финансија и привреде надлежног пореског органа да је измирио доспеле порезе и 
доприносе. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода. 
 

Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 

Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Александар Јефтић „Цацко и Аца“, Кусадак, оцењена је као 

неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 

1. тачка 1, 2. и 5. ЗЈН- а. 

 

29) Да је понуда понуђача “Plattner” доо Бачка Паланка, Новосадски пут 19, 07 број 404-ЈН-185/19-159 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:25 часова.  

Понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

29) Да је понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, 

Радојке Лакић 5, 07 број 404-ЈН-185/19-160 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:40 часова.  

Како Понуђач Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд није означио за 

коју партију и за коју врсту возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за 

8. ПУ Крагујевац. 

 
Прегледом понуде понуђача утврђено је да исти није доставио изјаву да је поштовао 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 сходно члану 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
 

Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 

Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ 

Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 

30) Да је понуда понуђача „КДД ауто“ доо Београд, Вишњичка 53 а, 07 број 404-ЈН-185/19-161 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:41 часова.  

Понуђач „КДД ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
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      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

31) Да је понуда понуђача „АБЦ Тест“ доо Ваљево, Љубомира Павловића 13, 07 број 404-ЈН-185/19-162 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:55 часова.  

Понуђач „АБЦ Тест“ доо Ваљево доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

32) Да је понуда понуђача СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 

11, 07 број 404-ЈН-185/19-172  од 06.11.2019. године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-281 од 12.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:07 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла дана 12.11.2019. године у 12:37 часова.  

 

Понуђач СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

33) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо Нови Сад, Футошка 102, 07 број 404-ЈН-185/19-173 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:16 часова.  

Понуђач „Трио моторс“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 

 
34) Да је понуда понуђача „Ником ауто“ доо Крагујевац, Лепенички булевар 47, 07 број 404-ЈН-185/19-175 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Ником ауто“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

     

1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

    2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
36) Да је понуда понуђача „Мотор“ доо Јагодина, Кабловска бб, 07 број 404-ЈН-185/19-176 од 06.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Мотор“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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37) Да је понуда понуђача СЗТР „Девла“ Обрадовић Владислав пр, Чачак, Стара пруга 58, 07 број 404-ЈН-

185/19-180 од 06.11.2019. године, прихватљива за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге, као и за 

остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 

ЗЈН-а, а неприхватљива за лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:00 часова.  

Понуђач СЗТР „Девла“ Обрадовић Владислав пр, Чачак доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) 

доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а. Даље, понуђач је за лимарско-фарбарске услуге доставио 

уговор о пословно техничкој сарадњи са другим привредним субјектом, а понуду је доставио самостално. 

Сходно томе, а имајући у виду начин подношења понуде, понуђач није доказао да испуњава додатни услов у 

складу са чланом 76. ЗЈН-а.  

 

Како је понуђач СЗТР „Девла“ Обрадовић Владислав пр, Чачак испунио све захтеве Наручиоца за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, као и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора 

итд), његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

 

38) Да је понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, Кнеза Михаила 25, 07 број 

404-ЈН-185/19-185 од 06.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:18 часова.  

Понуђач ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 
- лимарско-фарбарски радови. 

 

Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење 
Министарства финансија Пореске управе – Београд о  измиреним доспелим обавезама по основу доприноса за 
обавезно здравствено осигурање. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Такође, прегледом понуде утврђено је да понуђач није доставио потписан модел Оквирног споразума, Уговора и 
Наруџбенице. 
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Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, оцењена је 

као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. 

став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

39) Да је понуда понуђача ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац, Кнеза Михаила 101, 07 број 

404-ЈН-185/19-186 од 06.11.2019. године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-283 од 12.11.2019. године, 

неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 

1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:20 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла 12.11.2019. године у 12:50 часова. 

Понуђач ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 
Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио уверењее 
Пореске управе Министарства финансија и привреде надлежног пореског органа да је измирио доспеле порезе и 
доприносе. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода. 
 

Даље, понуђач није у целости доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном 

документацијом сходно члану 76. ЗЈН-а. Наиме, прегледом понуде констатовано је да понуђач није доставио 

тражене доказе о поседовању радионичког простора и физички или технички обезбеђеног простора за 

паркирање минимум 5 возила која чекају на оправку тј. преузимање са оправке, сходно радовима за које подносе 

понуду. Такође, понуђач није доставио тражене доказ о поседовању специјалних и универзалних алата, 

поседовању двостубних дизалица и шлеп возила.Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел 

Оквирног споразума, Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном 

Конкурсном документацијом. Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због 

којих није могуће утврдити стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац, оцењена је као 

неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 

1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 

40) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо Београд, Вождовачки кружни пут 17, 07 број 404-ЈН-185/19-

191 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:00 часова.  

Понуђач „Ликос ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

41) Да је понуда понуђача „Nine“ доо Београд, Радничка 1,, 07 број 404-ЈН-185/19-193 од 06.11.2019. године, 

прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:26 часова.  

Понуђач „Nine“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

42) Да је понуда понуђача „Светозарево промет“ доо Јагодина, Капетана Коче 90/1, 07 број 404-ЈН-185/19-

195 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 14:04 часова.  

Понуђач „Светозарево промет“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

43) Да је понуда понуђача „Брана комерц“ доо Крушевац, Јасички пут 15, 07 број 404-ЈН-185/19-197 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Брана комерц“ доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
 



214 |7 1 4  

 

44) Да је понуда понуђача „ДРЈ“ доо Параћин, Доња Мутинца бб, 07 број 404-ЈН-185/19-198 од 07.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „ДРЈ“ доо Параћин доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

45) Да је понуда понуђача „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево, 07 број 404-ЈН-185/19-199 

од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Синтра 2006“ доо Конарево доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Синтра 2006“ доо Конарево испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

46) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо Зрењанин, Манастирска 9, 07 број 404-ЈН-185/19-201 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Точак ауто“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

47) Да је понуда понуђача „Euro Car Stanić“ доо Врњачка Бања, Кнеза Милоша 94, 07 број 404-ЈН-185/19-

203 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Euro Car Stanić“ доо Врњачка Бања доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

48) Да је понуда понуђача „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац, 07 број 404-

ЈН-185/19-208 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:52 часова.  

Понуђач „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
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-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

49) Да је понуда понуђача „Prestige plus“ доо Крагујевац, Слободе 5 а, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 10:23 часова.  

Понуђач „Prestige plus“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.).  

 

50) Да је понуда понуђача „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:04 часова.  

Понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

51) Да је понуда понуђача „Јапан ауто“ доо Београд, Мирка Сандића 10, 07 број 404-ЈН-185/19-224 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:56 часова.  

Понуђач „Јапан ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 
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    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

52) Да је понуда понуђача Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања, Радомира Лазића 48, 07 број 404-

ЈН-185/19-241 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 

53) Да је понуда понуђача „Vatreks Rescue“ доо Београд, Антифашистичке борбе 23 г/1/1, 07 број 404-ЈН-

185/19-243 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:38 часова.  

Понуђач „Vatreks Rescue“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

54) Да је понуда понуђача „Ватроспрем производња“ доо Београд, Кумодрашка 178, 07 број 404-ЈН-185/19-

248 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:48 часова.  

Понуђач „Ватроспрем производња“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

55) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо Београд, Војводе Степе 473, 07 број 404-ЈН-185/19-250 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:55 часова.  

Понуђач „Велауто плус“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 



218 |7 1 4  

 

56) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак, Браће Станић 45, 07 број 404-ЈН-185/19-251 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

57) Да је понуда понуђача „Ауто Гарант“ доо Чачак, Ибарски пут 100, 07 број 404-ЈН-185/19-260 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:40 часова.  

Понуђач „Ауто Гарант“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

58) Да је понуда понуђача „West beocar“ доо Београд. Аутопут Београд Нови Сад 150 д, 07 број 404-ЈН-

185/19-267 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:09 часова.  

Понуђач „West beocar“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

59) Да је понуда понуђача „Аутокомерц“ доо Београд Сурчин, Светог Саве 84 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-267 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 13:01 часова.  

Понуђач „Аутокомерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
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      - лимарско-фарбарске радове. 

 

60) Да је понуда понуђача СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш 4, 07 број 404-ЈН-185/19-280 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 11:26 часова.  

Понуђач СП „Ласта“ ад Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
 

61) Да је понуда понуђача „Аутоцентар Ћосовић“ доо Аранђеловац, Цара Душана 20, 07 број 404-ЈН-

185/19-282 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 12:41 часова.  

Понуђач „Аутоцентар Ћосовић“ доо Аранђеловац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

 

62) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб, 07 број 404-ЈН-185/19-284 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 14:36 часова.  

Понуђач „Иди Нинчић“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

63) Да је понуда понуђача  „МПН Промет“ доо Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф, 07 број 404-ЈН-

185/19-285 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 15:03 часова.  

Понуђач „МПН Промет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „МПН Промет“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

64) Да је понуда понуђача  „Леми комерц транс“ доо Београд, Водоводска 158, 07 број 404-ЈН-185/19-288 од 

13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:39 часова.  

Понуђач „Леми комерц транс“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

ПАРТИЈА 9 –ПУ КРАЉЕВО 

 

За Партију 9 – ПУ Краљево прибављене су следеће понуде понуђача:  

 

1) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 

2) „Марић центар“ Краљево, Конарево Ул. Прогорелица 74/А 

3) Немања Јанковић пр „Мићо 2016“ Аутомеханичарска радња, Нови Пазар Шавци бб 

4) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 

5) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

6) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

7) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

8) Група понуђача: „ИНТЕРАУТО“ доо Чачак, Скадарска 7 и Аутолимарска радња  „Пера +“, Бојан 

Симчевић пр Крушевац, Јована Савковића 15 

9) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 
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10) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

11) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 

12) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

13) „Tehno MK auto” доо, Чачак Ул. Булевар Ослободилаца бб са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ 

доо 

14) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

15) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

16) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

17) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

18) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

19) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 

20) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

21) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

22) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

23) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

24) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 

25) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

26) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 

27) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

28) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 

29) СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 11 

30) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

31) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

32) СЗТР „Девла“ Обрадовић Владислав пр, Чачак, Стара пруга 58 

33) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25 

34) ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац Ул.Кнеза Михаила 101 

35) „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  

36) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

37) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

38) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 

39) „Брана комерц“ доо, Крушевац Ул. Јасички пут 15 

40) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 

41) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

42) „Обнова“ доо, Краљево Ул. Аеродромска 4 а 

43) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 

44) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 

45) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

46) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

47) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

48) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

49) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

50) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

51) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

52) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
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53) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

54) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

55) „British motors“ доо Београд ул. Зрењанински пут 11 

56) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

57) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

58) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

59) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

60) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 

 

1) Да је понуда понуђача „Viva company“  доо Крагујевац, Миодрага Влајића Шуке 10, 07 број 404-ЈН-185/19-

29 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  

Понуђач „Viva company“  доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

      1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.) 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

2) Да је понуда понуђача „Марић центар“ доо Краљево, Конарево, Прогорелица 74/а, 07 број 404-ЈН-

185/19-30 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  

Понуђач „Марић центар“ доо Краљево доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

3) Да је понуда понуђача Немања Јанковић пр „Мићо 2016“ Аутомеханичарска радња, Нови Пазар 

Шавци бб, 07 број 404-ЈН-185/19-31 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. 

тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  

 Понуђач Немања Јанковић пр „Мићо 2016“ Аутомеханичарска радња, Нови Пазар доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4)  Да је понуда понуђача „Томић ауто 034“ доо Крагујевац, Горњомилановачка 82а, 07 број 404-ЈН-185/19-
37 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 13:40 часова.  

Понуђач „Томић ауто 034“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

5) Да је понуда понуђача „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26 , 07 број 404-ЈН-

185/19-41 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:10 часова.  

 Понуђач „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

6) Да је понуда понуђача „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-48 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

7) Да је понуда понуђача „КПМ Компресори“ доо Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-50 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Компресори“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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8) Да је понуда групе понуђача „ИНТЕРАУТО“ доо Чачак, Скадарска 7 и Аутолимарска радња  „Пера 

+“, Бојан Симчевић пр Крушевац, Јована Савковића 15, 07 број 404-ЈН-185/19-64 од 04.11.2019. године, 

прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 11:12 часова.  

Група понуђача „ИНТЕРАУТО“ доо Чачак и Аутолимарска радња  „Пера +“, Бојан Симчевић пр 

Крушевац, доставила је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

9) Да је понуда понуђача „Гибањ“ доо Крушевац, Бруски пут 139, 07 број 404-ЈН-185/19-65 од 04.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 11:52 часова.  

Понуђач „Гибањ“ доо Крушевац доставио је понуду за: 

    

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 

- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гибањ“ доо Крушевац испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 
10) Да је понуда понуђача „Ехом Ауто“ доо Београд, Северени Булевар 6, 07 број 404-ЈН-185/19-71 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 13:32 часова.  

Понуђач „Ехом Ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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11) Да је понуда понуђача Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, 

Цветка Павловића 11, 07 број 404-ЈН-185/19-83 од 05.11.2019. године, прихватљива за аутомеханичарске, 

аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова и за остале занатске радове и 

услуге (обрада главе мотора итд) у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за 

лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и 

члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 08:52 часова.  

Понуђач Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале 

занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за 

лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

 

Како је понуђач Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр испунио све захтеве 

Наручиоца за аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије 

точкова, и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као 

прихватљива.     

 
12) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, Коњевићи бб, 07 број 404-ЈН-185/19-85 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 

13) Да је понуда понуђача “Tehno MK auto” доо Чачак , Булевар Ослободилаца бб, са подизвођачем „Ауто 

Чачак Промет“ доо Чачак, 07 број 404-ЈН-185/19-86 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да 

нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33, а у вези са чланом 87. став 4. и 5. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 13:40 часова.  
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Понуђач “Tehno MK auto” доо Чачак , Булевар Ослободилаца бб, са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ 

доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 
Прегледом понуде утврђено је да је понуђач навео да понуду подноси са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ 
доо Чачак. С обзиром, да се из даљег прегледа понуде није могло утврдити да ли се подизвођач усагласио са 
поднетом понудом, а како је наведени подизвођач самостално поднео понуду за предметни поступак, у складу са 
чланом 93. Закона о јавним набавкама, Наручилац је додатним објашњењем захтевао да се понуђач „Ауто Чачак 
Промет“ доо Чачак изјасни да ли је истовремено, у предметном поступку, учествовао у заједничкој понуди или 
као подизвођач?  
 
Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, овде правно лице наведено као подизвођач,  је у додатном објашњењу 
навео да није у предметном поступку учествовао као подизвођач са другим понуђачем или као учесник у 
заједничкој понуди.  
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача “Tehno MK auto” доо Чачак са подизвођачем „Ауто Чачак 

Промет“ доо Чачак оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33, а у вези са чланом 87. став 4. и 5. 

 

14) Да је понуда понуђача „Hyundai Србија“ доо Београд, Милутина Миланковића 7в, 07 број 404-ЈН-

185/19-85 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:28 часова.  

Понуђач „Hyundai Србија“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

15) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина, Словенски пут 25, 07 број 404-ЈН-185/19-96 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:36 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 



227 |7 1 4  

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

17) Да је понуда понуђача „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5, 07 број 404-ЈН-185/19-117 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:40 часова.  

Понуђач „Аутопромет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

17) Да је понуда понуђача “Interauto trade”доо Чачак, Прељина бб, 07 број 404-ЈН-185/19-126 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:45 часова.  

Понуђач „Interauto trade”доо Чачак доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 

18) Да је понуда понуђача „Jovalex centar“ доо Крагујевац, ул.Миодрага Влајића Шуке 4, 07 број 404-ЈН-

185/19-130 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:02 часова.  

Понуђач „Jovalex centar“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
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-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

19) Да је понуда понуђача „Аутоделови Миликић“ доо Краљево, Војводе Путника 58 м, 07 број 404-ЈН-

185/19-131 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

  

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:07 часова.  

Понуђач „Аутоделови Миликић“ доо Краљево доставио је понуду за: 

     

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

20) Да је понуда понуђача „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б, 07 број 404-ЈН-185/19-132 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:08 часова.  

Понуђач „Genuine servis“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

21) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб, 07 број 404-ЈН-185/19-133 

од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
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      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

22) Да је понуда понуђача „Гасоп“ доо Београд, Заплањска 84 е, 07 број 404-ЈН-185/19-145 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:27 часова.  

Понуђач „Гасоп“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гасоп“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

23) Да је понуда понуђача „Диг“доо Крушевац, Доситејева 9/115, 07 број 404-ЈН-185/19-147 од 05.11.2019. 

године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-240 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са 

одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:19 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач „Диг“доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

24) Да је понуда понуђача ТП „Перспектива“ доо Пријепоље, Бјелопољски пут бб, 07 број 404-ЈН-185/19-

148 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:20 часова.  

Понуђач ТП „Перспектива“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 
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25) Да је понуда понуђача “Plattner” доо Бачка Паланка, Новосадски пут 19, 07 број 404-ЈН-185/19-159 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:25 часова.  

Понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

26) Да је понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, 

Радојке Лакић 5, 07 број 404-ЈН-185/19-160 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:40 часова.  

Како Понуђач Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд није означио за 

коју партију и за коју врсту возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за 

партију 9. ПУ Краљево. 

 
Прегледом понуде понуђача утврђено је да исти није доставио изјаву да је поштовао 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 сходно члану 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
 

Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 

Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ 

Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2. и 5. ЗЈН- а. 

 

27) Да је понуда понуђача „КДД ауто“ доо Београд, Вишњичка 53 а, 07 број 404-ЈН-185/19-161 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:41 часова.  
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Понуђач „КДД ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

28) Да је понуда понуђача „АБЦ Тест“ доо Ваљево, Љубомира Павловића 13, 07 број 404-ЈН-185/19-162 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:55 часова.  

Понуђач „АБЦ Тест“ доо Ваљево доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

29) Да је понуда понуђача СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 

11, 07 број 404-ЈН-185/19-172  од 06.11.2019. године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-281 од 12.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:07 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла дана 12.11.2019. године у 12:37 часова.  

 

Понуђач СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

30) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо Нови Сад, Футошка 102, 07 број 404-ЈН-185/19-173 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:16 часова.  

Понуђач „Трио моторс“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
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- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 

 
31) Да је понуда понуђача „Ником ауто“ доо Крагујевац, Лепенички булевар 47, 07 број 404-ЈН-185/19-175 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Ником ауто“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 
 
 

32) Да је понуда понуђача СЗТР „Девла“ Обрадовић Владислав пр, Чачак, Стара пруга 58, 07 број 404-ЈН-

185/19-180 од 06.11.2019. године, прихватљива за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге, као и за 

остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 

ЗЈН-а, а неприхватљива за лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:00 часова.  

Понуђач СЗТР „Девла“ Обрадовић Владислав пр, Чачак доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) 

доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а. Даље, понуђач је за лимарско-фарбарске услуге доставио 

уговор о пословно техничкој сарадњи са другим привредним субјектом, а понуду је доставио самостално. Сходно 

томе, а имајући у виду начин подношења понуде, понуђач није доказао да испуњава додатни услов у складу са 

чланом 76. ЗЈН-а.  
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Како је понуђач СЗТР „Девла“ Обрадовић Владислав пр, Чачак испунио све захтеве Наручиоца за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, као и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд), 

његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

 

33) Да је понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, Кнеза Михаила 25, 07 број 

404-ЈН-185/19-185 од 06.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:18 часова.  

Понуђач ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана доставио је понуду за: 

 

        1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
        - лимарско-фарбарски радови. 
 

   Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење 
Министарства финансија Пореске управе – Београд о  измиреним доспелим обавезама по основу доприноса за 
обавезно здравствено осигурање. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Такође, прегледом понуде утврђено је да понуђач није доставио потписан модел Оквирног споразума, Уговора и 
Наруџбенице. 
 
Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, оцењена је 

као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. 

став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

34) Да је понуда понуђача ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац, Кнеза Михаила 101, 07 број 

404-ЈН-185/19-186 од 06.11.2019. године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-283 од 12.11.2019. године, 

неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 

1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:20 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла 12.11.2019. године у 12:50 часова. 

Понуђач ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 
Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио уверењее 
Пореске управе Министарства финансија и привреде надлежног пореског органа да је измирио доспеле порезе и 
доприносе. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода. 
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Даље, понуђач није у целости доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном 

документацијом сходно члану 76. ЗЈН-а. Наиме, прегледом понуде констатовано је да понуђач није доставио 

тражене доказе о поседовању радионичког простора и физички или технички обезбеђеног простора за 

паркирање минимум 5 возила која чекају на оправку тј. преузимање са оправке, сходно радовима за које подносе 

понуду. Такође, понуђач није доставио тражене доказ о поседовању специјалних и универзалних алата, 

поседовању двостубних дизалица и шлеп возила.Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел 

Оквирног споразума, Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном 

Конкурсном документацијом. Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због 

којих није могуће утврдити стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац, оцењена је као 

неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 

1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 

35) Да је понуда понуђача „Ecomex auto“ доо Чачак, Булевар Oслободилаца 86, 07 број 404-ЈН-185/19-189 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 11:31 часова.  

Понуђач „Ecomex auto“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

36) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо Београд, Вождовачки кружни пут 17, 07 број 404-ЈН-185/19-

191 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:00 часова.  

Понуђач „Ликос ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

37) Да је понуда понуђача „Nine“ доо Београд, Радничка 1,, 07 број 404-ЈН-185/19-193 од 06.11.2019. године, 

прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:26 часова.  

Понуђач „Nine“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
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      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

38) Да је понуда понуђача „Светозарево промет“ доо Јагодина, Капетана Коче 90/1, 07 број 404-ЈН-185/19-

195 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 14:04 часова.  

Понуђач „Светозарево промет“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

39) Да је понуда понуђача „Брана комерц“ доо Крушевац, Јасички пут 15, 07 број 404-ЈН-185/19-197 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Брана комерц“ доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

 

40) Да је понуда понуђача „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево, 07 број 404-ЈН-185/19-199 

од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Синтра 2006“ доо Конарево доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 
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- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 

- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Синтра 2006“ доо Конарево испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

41) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо Зрењанин, Манастирска 9, 07 број 404-ЈН-185/19-201 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Точак ауто“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

42) Да је понуда понуђача „Обнова“ доо Краљево, Аеродромска 4 а, 07 број 404-ЈН-185/19-202 од 07.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Обнова“ доо Краљево доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
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      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

3. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 
 

43) Да је понуда понуђача „Euro Car Stanić“ доо Врњачка Бања, Кнеза Милоша 94, 07 број 404-ЈН-185/19-

203 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Euro Car Stanić“ доо Врњачка Бања доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

44) Да је понуда понуђача „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац, 07 број 404-

ЈН-185/19-208 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:52 часова.  

Понуђач „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

45) Да је понуда понуђача „Prestige plus“ доо Крагујевац, Слободе 5 а, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 10:23 часова.  

Понуђач „Prestige plus“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.).  

 

46) Да је понуда понуђача „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:04 часова.  

Понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

47) Да је понуда понуђача „Јапан ауто“ доо Београд, Мирка Сандића 10, 07 број 404-ЈН-185/19-224 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:56 часова.  

Понуђач „Јапан ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 
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- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

48) Да је понуда понуђача Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања, Радомира Лазића 48, 07 број 404-

ЈН-185/19-241 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

49) Да је понуда понуђача „Vatreks Rescue“ доо Београд, Антифашистичке борбе 23 г/1/1, 07 број 404-ЈН-

185/19-243 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:38 часова.  

Понуђач „Vatreks Rescue“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

50) Да је понуда понуђача „Ватроспрем производња“ доо Београд, Кумодрашка 178, 07 број 404-ЈН-185/19-

248 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:48 часова.  

Понуђач „Ватроспрем производња“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 
 

51) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо Београд, Војводе Степе 473, 07 број 404-ЈН-185/19-250 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:55 часова.  

Понуђач „Велауто плус“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

52) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак, Браће Станић 45, 07 број 404-ЈН-185/19-251 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
53) Да је понуда понуђача „Ауто Гарант“ доо Чачак, Ибарски пут 100, 07 број 404-ЈН-185/19-260 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:40 часова.  

Понуђач „Ауто Гарант“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

54) Да је понуда понуђача „West beocar“ доо Београд. Аутопут Београд Нови Сад 150 д, 07 број 404-ЈН-

185/19-267 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:09 часова.  

Понуђач „West beocar“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

55) Да је понуда понуђача „British motors“ доо Београд, Зрењанински пут 11, 07 број 404-ЈН-185/19-272 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:34 часова.  

Понуђач „British motors“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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56) Да је понуда понуђача „Аутокомерц“ доо Београд Сурчин, Светог Саве 84 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-267 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 13:01 часова.  

Понуђач „Аутокомерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

57) Да је понуда понуђача СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш 4, 07 број 404-ЈН-185/19-280 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 11:26 часова.  

Понуђач СП „Ласта“ ад Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

58) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб, 07 број 404-ЈН-185/19-284 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 14:36 часова.  

Понуђач „Иди Нинчић“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 
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59) Да је понуда понуђача  „МПН Промет“ доо Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф, 07 број 404-ЈН-

185/19-285 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 15:03 часова.  

Понуђач „МПН Промет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „МПН Промет“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

60) Да је понуда понуђача  „Леми комерц транс“ доо Београд, Водоводска 158, 07 број 404-ЈН-185/19-288 од 

13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:39 часова.  

Понуђач „Леми комерц транс“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
 
 
 
 

ПАРТИЈА 10 –ПУ КРУШЕВАЦ 

 

За Партију 10 – ПУ Крушевац прибављене су следеће понуде понуђача:  

 

1) ЗР „Ауто Мирко“ , Лазић Саша пр, Прокупље Ул. Малопланска 16 

2) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 

3) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 

4) „Гацо“ доо Кочане, Дољевац, Кочане бб 

5) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 

6) „Марић центар“ Краљево, Конарево Ул. Прогорелица 74/А 

7) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 

8) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 

9) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

10) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
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11) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

12) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 

13) Група понуђача: „ИНТЕРАУТО“ доо Чачак, Скадарска 7 и Аутолимарска радња  „Пера +“, Бојан 

Симчевић пр Крушевац, Јована Савковића 15 

14) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

15) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

16) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 

17) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

18) „Tehno MK auto” доо, Чачак Ул. Булевар Ослободилаца бб са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ 

доо 

19) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

20) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

21) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

22) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

23) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

24) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 

25) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

26) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

27) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 

28) СЗТР „Маслак“ Милан Маслаковић пр, Прокупље, Малопланска бб 

29) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 

30) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

31) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

32) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

33) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

34) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 

35) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

36) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 

37) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

38) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 

39) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

40) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

41) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

42) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 

43) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25 

44) ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац Ул.Кнеза Михаила 101 

45) „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 

46) „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  

47) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

48) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

49) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 

50) „Брана комерц“ доо, Крушевац Ул. Јасички пут 15 

51) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 

52) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 
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53) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

54) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 

55) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 

56) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

57) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

58) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 

59) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

60) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 

61) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

62) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

63) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

64) „Балканпрогрес“ доо, Крушевац Ул. Јордана Симића 1 

65) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

66) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

67) ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ , Ниш Ул. Краља Стевана Првовенчаног 40  

68) ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17 

69) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

70) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 

71) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

72) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

73) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

74) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

75) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

76) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 

1) Да је понуда понуђача ЗР „Ауто Мирко“ , Лазић Саша пр, Прокупље, Малопланска 16, 07 број 404-ЈН-

185/19-9 од 25.10.2019. године,  прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 25.10.2019. године у 9:22 часова.  

Понуђач ЗР „Ауто Мирко“ , Лазић Саша пр, Прокупље доставио је понуду за: 

 

   1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

      
2) Да је понуда понуђача „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8, 07 број 404-

ЈН-185/19-11 од 28.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.10.2019. године у 10:32 часова.  

Понуђач „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

3) Да је понуда понуђача „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82, 07 број 404-

ЈН-185/19-25 од 31.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 31.10.2019. године у 11:20 часова.  

Понуђач „Car Box“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
     - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

4) Да је понуда понуђача „Гацо“ доо Кочане, Дољевац Кочане бб, 07 број 404-ЈН-185/19-27 од 01.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  

Понуђач „Гацо“ доо Кочане доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.) 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

    2. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном  ватрогасном опремом, прикључна возила, радне     

        машине и др. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
- лимарско-фарбарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гацо“ доо Кочане испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

5) Да је понуда понуђача „Viva company“  доо Крагујевац, Миодрага Влајића Шуке 10, 07 број 404-ЈН-

185/19-29 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  

Понуђач „Viva company“  доо Крагујевац доставио је понуду за: 
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      1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.) 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

6) Да је понуда понуђача „Марић центар“ доо Краљево, Конарево, Прогорелица 74/а, 07 број 404-ЈН-

185/19-30 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  

Понуђач „Марић центар“ доо Краљево доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

7) Да је понуда понуђача „Томић ауто 034“ доо Крагујевац, Горњомилановачка 82а, 07 број 404-ЈН-185/19-
37 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 13:40 часова.  

Понуђач „Томић ауто 034“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

8) Да је понуда понуђача „Raavex group“доо Ниш, Бул. Цара Константина бб, 07 број 404-ЈН-185/19-38 од 

01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 13:40 часова.  

Понуђач „Raavex group“доо Ниш доставио је понуду за: 

 

      1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.) 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

9) Да је понуда понуђача „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26 , 07 број 404-ЈН-

185/19-41 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:10 часова.  

 Понуђач „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 
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- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

10) Да је понуда понуђача „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-48 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

11) Да је понуда понуђача „КПМ Компресори“ доо Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-50 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Компресори“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

12) Да је понуда понуђача „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина, 07 број 404-ЈН-

185/19-51 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

Понуђач „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

13) Да је понуда групе понуђача „ИНТЕРАУТО“ доо Чачак, Скадарска 7 и Аутолимарска радња  „Пера 

+“, Бојан Симчевић пр Крушевац, Јована Савковића 15, 07 број 404-ЈН-185/19-64 од 04.11.2019. године, 

прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 11:12 часова.  
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Група понуђача „ИНТЕРАУТО“ доо Чачак и Аутолимарска радња  „Пера +“, Бојан Симчевић пр 

Крушевац, доставила је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

14) Да је понуда понуђача „Гибањ“ доо Крушевац, Бруски пут 139, 07 број 404-ЈН-185/19-65 од 04.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 11:52 часова.  

Понуђач „Гибањ“ доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

  1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

      2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 

- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гибањ“ доо Крушевац испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 
15) Да је понуда понуђача „Ехом Ауто“ доо Београд, Северени Булевар 6, 07 број 404-ЈН-185/19-71 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 13:32 часова.  

Понуђач „Ехом Ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

16) Да је понуда понуђача Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, 

Цветка Павловића 11, 07 број 404-ЈН-185/19-83 од 05.11.2019. године, прихватљива за аутомеханичарске и 
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аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова и за остале занатске радове и 

услуге (обрада главе мотора итд) у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за 

лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и 

члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 08:52 часова.  

Понуђач Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале 

занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за 

лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

 

Како је понуђач Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр испунио све захтеве 

Наручиоца за аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије 

точкова, и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као 

прихватљива.     

 
17) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, Коњевићи бб, 07 број 404-ЈН-185/19-85 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 

18) Да је понуда понуђача “Tehno MK auto” доо Чачак , Булевар Ослободилаца бб, са подизвођачем „Ауто 

Чачак Промет“ доо Чачак, 07 број 404-ЈН-185/19-86 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да 

нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33, а у вези са чланом 87. став 4. и 5. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 13:40 часова.  

Понуђач “Tehno MK auto” доо Чачак , Булевар Ослободилаца бб, са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ 

доо Чачак доставио је понуду за: 
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    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 
Прегледом понуде утврђено је да је понуђач навео да понуду подноси са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ доо 
Чачак. С обзиром, да се из даљег прегледа понуде није могло утврдити да ли се подизвођач усагласио са поднетом 
понудом, а како је наведени подизвођач самостално поднео понуду за предметни поступак, у складу са чланом 93. 
Закона о јавним набавкама, Наручилац је додатним објашњењем захтевао да се понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо 
Чачак изјасни да ли је истовремено, у предметном поступку, учествовао у заједничкој понуди или као подизвођач. 
 
Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, овде правно лице наведено као подизвођач,  је у додатном објашњењу 
навео да није у предметном поступку учествовао као подизвођач са другим понуђачем или као учесник у 
заједничкој понуди.  
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача “Tehno MK auto” доо Чачак са подизвођачем „Ауто Чачак 

Промет“ доо Чачак оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33, а у вези са чланом 87. став 4. и 5. 

 

19) Да је понуда понуђача „Hyundai Србија“ доо Београд, Милутина Миланковића 7в, 07 број 404-ЈН-

185/19-85 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:28 часова.  

Понуђач „Hyundai Србија“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

20) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина, Словенски пут 25, 07 број 404-ЈН-185/19-96 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:36 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
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измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

21) Да је понуда понуђача „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5, 07 број 404-ЈН-185/19-115 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:40 часова.  

Понуђач „Аутопромет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

22) Да је понуда понуђача “Interauto trade”доо Чачак, Прељина бб, 07 број 404-ЈН-185/19-126 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:45 часова.  

Понуђач „Interauto trade”доо Чачак доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

23) Да је понуда понуђача „Jovalex centar“ доо Крагујевац, ул.Миодрага Влајића Шуке 4, 07 број 404-ЈН-

185/19-130 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:02 часова.  

Понуђач „Jovalex centar“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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24) Да је понуда понуђача „Аутоделови Миликић“ доо Краљево, Војводе Путника 58 м, 07 број 404-ЈН-

185/19-131 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

  

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:07 часова.  

Понуђач „Аутоделови Миликић“ доо Краљево доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

25) Да је понуда понуђача „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б, 07 број 404-ЈН-185/19-132 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:08 часова.  

Понуђач „Genuine servis“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

26) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб, 07 број 404-ЈН-185/19-133 

од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

27) Да је понуда понуђача „Машинопромет“ доо Врање, Радничка 32, 07 број 404-ЈН-185/19-136 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач „Машинопромет“ доо Врање доставио је понуду за: 
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    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

28) Да је понуда понуђача СЗТР „Маслак“ Милан Маслаковић пр, Прокупље, Малопланска бб, 07 број 

404-ЈН-185/19-137 од 05.11.2019. године, прихватљива за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге, 

вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова и за остале занатске радове и услуге (обрада главе 

мотора итд) у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за лимарско фарбарске 

услуге, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 

ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач СЗТР „Маслак“ Милан Маслаковић пр, Прокупље доставио је понуду за: 

 

   1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

 
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале 

занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за 

лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 
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  Како је понуђач СЗТР „Маслак“ Милан Маслаковић пр, Прокупље испунио све захтеве Наручиоца за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале 
занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

 

29) Да је понуда понуђача „Cargo E-bay“ доо Ниш, Пантелејска 59, 07 број 404-ЈН-185/19-141 од 05.11.2019. 

године, прихватљива за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање 

геометрије точкова и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) у складу са одредбом члана 3. 

ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно 

испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

 Понуђач „Cargo E-bay“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

   1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале 

занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за 

лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

  
     Даљим прегледом понуде, констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног 

споразума, техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера 
понуђача за закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да 
накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра 
се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 

 
Како је понуђач „Cargo E-bay“ доо Ниш испунио све захтеве Наручиоца за аутомеханичарске, 

аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале занатске радове и 

услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     
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30) Да је понуда понуђача „Идеал ауто“ доо Ниш, Стари пут Београд Ниш бб, 07 број 404-ЈН-185/19-143 од 

05.11.2019. године,   прихватљива за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге у складу са одредбом члана 

3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно 

испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:13часова.  

Понуђач „Идеал ауто“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за 

лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

 

Како је понуђач „Идеал ауто“ доо Ниш испунио све захтеве Наручиоца за аутомеханичарске и 

аутоелектричарске услуге његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

 

31) Да је понуда понуђача „Ауто Миг“ доо Ниш, Стари пут Београд, Ниш бб, 07 број 404-ЈН-185/19-144 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:13 часова.  

Понуђач „Ауто Миг“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 

32) Да је понуда понуђача „Гасоп“ доо Београд, Заплањска 84 е, 07 број 404-ЈН-185/19-145 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:27 часова.  

Понуђач „Гасоп“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
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Како је понуђач „Гасоп“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

33) Да је понуда понуђача „Диг“доо Крушевац, Доситејева 9/115, 07 број 404-ЈН-185/19-147 од 05.11.2019. 

године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-240 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са 

одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:19 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач „Диг“доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

     1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

34) Да је понуда понуђача ТП „Перспектива“ доо Пријепоље, Бјелопољски пут бб, 07 број 404-ЈН-185/19-

148 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:20 часова.  

Понуђач ТП „Перспектива“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

35) Да је понуда понуђача “Plattner” доо Бачка Паланка, Новосадски пут 19, 07 број 404-ЈН-185/19-159 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:25 часова.  

Понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
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Како је понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

36) Да је понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, 

Радојке Лакић 5, 07 број 404-ЈН-185/19-160 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:40 часова.  

Како Понуђач Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд није означио за 

коју партију и за коју врсту возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за 

партију 10. ПУ Крушевац. 

 
Прегледом понуде понуђача утврђено је да исти није доставио изјаву да је поштовао 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 сходно члану 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
 

Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 

Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ 

Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 

37) Да је понуда понуђача „КДД ауто“ доо Београд, Вишњичка 53 а, 07 број 404-ЈН-185/19-161 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:41 часова.  

Понуђач „КДД ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

38) Да је понуда понуђача „АБЦ Тест“ доо Ваљево, Љубомира Павловића 13, 07 број 404-ЈН-185/19-162 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:55 часова.  

Понуђач „АБЦ Тест“ доо Ваљево доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
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      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

39) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо Нови Сад, Футошка 102, 07 број 404-ЈН-185/19-173 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:16 часова.  

Понуђач „Трио моторс“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

40) Да је понуда понуђача „Ником ауто“ доо Крагујевац, Лепенички булевар 47, 07 број 404-ЈН-185/19-175 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Ником ауто“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 

41) Да је понуда понуђача „Мотор“ доо Јагодина, Кабловска бб, 07 број 404-ЈН-185/19-176 од 06.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Мотор“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
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2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

42) Да је понуда понуђача „Ресор“ доо Гаџин Хан, Милоша Обилића бб, 07 број 404-ЈН-185/19-179 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:00 часова.  

Понуђач „Ресор“ доо Гаџин Хан доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
2. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

43) Да је понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, Кнеза Михаила 25, 07 број 

404-ЈН-185/19-185 од 06.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:18 часова.  

Понуђач ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 
- лимарско-фарбарски радови. 

 

Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење 
Министарства финансија Пореске управе – Београд о  измиреним доспелим обавезама по основу доприноса за 
обавезно здравствено осигурање. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
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Такође, прегледом понуде утврђено је да понуђач није доставио потписан модел Оквирног споразума, Уговора и 
Наруџбенице. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, оцењена је 

као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. 

став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

44) Да је понуда понуђача ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац, Кнеза Михаила 101, 07 број 

404-ЈН-185/19-186 од 06.11.2019. године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-283 од 12.11.2019. године, 

неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 

1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:20 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла 12.11.2019. године у 12:50 часова. 

Понуђач ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 
  Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио уверењее 
Пореске управе Министарства финансија и привреде надлежног пореског органа да је измирио доспеле порезе и 
доприносе. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода. 
 

Даље, понуђач није у целости доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном 

документацијом сходно члану 76. ЗЈН-а. Наиме, прегледом понуде констатовано је да понуђач није доставио 

тражене доказе о поседовању радионичког простора и физички или технички обезбеђеног простора за 

паркирање минимум 5 возила која чекају на оправку тј. преузимање са оправке, сходно радовима за које подносе 

понуду. Такође, понуђач није доставио тражене доказ о поседовању специјалних и универзалних алата, 

поседовању двостубних дизалица и шлеп возила.Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел 

Оквирног споразума, Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном 

Конкурсном документацијом. Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због 

којих није могуће утврдити стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац, оцењена је као 

неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 

1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 

45) Да је понуда понуђача „Touring Europa“ доо Ниш, Лесковачка бб, 07 број 404-ЈН-185/19-187 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 11:08 часова.  

Понуђач „Touring Europa“ доо Ниш доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

46) Да је понуда понуђача „Ecomex auto“ доо Чачак, Булевар Oслободилаца 86, 07 број 404-ЈН-185/19-189 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 11:31 часова.  

Понуђач „Ecomex auto“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

47) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо Београд, Вождовачки кружни пут 17, 07 број 404-ЈН-185/19-

191 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:00 часова.  

Понуђач „Ликос ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

48) Да је понуда понуђача „Nine“ доо Београд, Радничка 1,, 07 број 404-ЈН-185/19-193 од 06.11.2019. године, 

прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:26 часова.  

Понуђач „Nine“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

49) Да је понуда понуђача „Светозарево промет“ доо Јагодина, Капетана Коче 90/1, 07 број 404-ЈН-185/19-

195 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 14:04 часова.  
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Понуђач „Светозарево промет“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

50) Да је понуда понуђача „Брана комерц“ доо Крушевац, Јасички пут 15, 07 број 404-ЈН-185/19-197 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Брана комерц“ доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
 
3. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 
 

51) Да је понуда понуђача „ДРЈ“ доо Параћин, Доња Мутинца бб, 07 број 404-ЈН-185/19-198 од 07.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „ДРЈ“ доо Параћин доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

52) Да је понуда понуђача „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево, 07 број 404-ЈН-185/19-199 

од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Синтра 2006“ доо Конарево доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Синтра 2006“ доо Конарево испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

53) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо Зрењанин, Манастирска 9, 07 број 404-ЈН-185/19-201 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Точак ауто“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
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      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

54) Да је понуда понуђача „Euro Car Stanić“ доо Врњачка Бања, Кнеза Милоша 94, 07 број 404-ЈН-185/19-

203 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Euro Car Stanić“ доо Врњачка Бања доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

55) Да је понуда понуђача „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац, 07 број 404-

ЈН-185/19-208 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:52 часова.  

Понуђач „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

56) Да је понуда понуђача „Prestige plus“ доо Крагујевац, Слободе 5 а, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 10:23 часова.  

Понуђач „Prestige plus“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.).  

 

57) Да је понуда понуђача „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:04 часова.  

Понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

58) Да је понуда понуђача „Ауто Грифон“ доо Ниш, Николе Тесле бб, 07 број 404-ЈН-185/19-223 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:48 часова.  

Понуђач „Ауто Грифон“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

59) Да је понуда понуђача „Јапан ауто“ доо Београд, Мирка Сандића 10, 07 број 404-ЈН-185/19-224 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:56 часова.  

Понуђач „Јапан ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

60) Да је понуда понуђача „Ауто центар Крунић“ доо Ниш, Булевар Цара Константина бб, 07 број 404-ЈН-

185/19-226 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 13:25 часова.  

Понуђач „Ауто центар Крунић“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

61) Да је понуда понуђача Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања, Радомира Лазића 48, 07 број 404-ЈН-

185/19-241 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 

62) Да је понуда понуђача „Vatreks Rescue“ доо Београд, Антифашистичке борбе 23 г/1/1, 07 број 404-ЈН-

185/19-243 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:38 часова.  

Понуђач „Vatreks Rescue“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

63) Да је понуда понуђача „Ватроспрем производња“ доо Београд, Кумодрашка 178, 07 број 404-ЈН-185/19-

248 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:48 часова.  

Понуђач „Ватроспрем производња“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

64) Да је понуда понуђача „Балканпрогрес“ доо Крушевац, Јордана Симића 1, 07 број 404-ЈН-185/19-249 од 

08.11.2019. године,  прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:49 часова.  

Понуђач „Балканпрогрес“ доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

   1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
     Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног 

споразума, техничке карактеристике, место извршење услуге и Модел захтева за достављање понуда који се 
налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације . Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера 
понуђача за закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да 
накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра 
се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 

 
Како је понуђач „Балканпрогрес“ доо Крушевац испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

65) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо Београд, Војводе Степе 473, 07 број 404-ЈН-185/19-250 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:55 часова.  

Понуђач „Велауто плус“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

66) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак, Браће Станић 45, 07 број 404-ЈН-185/19-251 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак доставио је понуду за: 
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    1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

67) Да је понуда понуђача ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ Ниш, Краља Стевана Првовенчаног 

40,  07 број 404-ЈН-185/19-257 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 

33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:37 часова.  

Понуђач ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
       - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.).  

 

68) Да је понуда понуђача ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод, Пролетерска 17, 07 број 404-

ЈН-185/19-258 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:38 часова.  

Понуђач ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

69) Да је понуда понуђача „Ауто Гарант“ доо Чачак, Ибарски пут 100, 07 број 404-ЈН-185/19-260 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:40 часова.  

Понуђач „Ауто Гарант“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
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      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

70) Да је понуда понуђача „Нишауто група“ доо Ниш, Булевар Николе Тесле бб, 07 број 404-ЈН-185/19-263 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:59 часова.  

Понуђач „Нишауто група“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

71) Да је понуда понуђача „West beocar“ доо Београд. Аутопут Београд Нови Сад 150 д, 07 број 404-ЈН-

185/19-267 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:09 часова.  

Понуђач „West beocar“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

72) Да је понуда понуђача „Аутокомерц“ доо Београд Сурчин, Светог Саве 84 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-267 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 13:01 часова.  

Понуђач „Аутокомерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 
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73) Да је понуда понуђача СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш 4, 07 број 404-ЈН-185/19-280 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 11:26 часова.  

Понуђач СП „Ласта“ ад Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

74) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб, 07 број 404-ЈН-185/19-284 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 14:36 часова.  

Понуђач „Иди Нинчић“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

75) Да је понуда понуђача  „МПН Промет“ доо Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф, 07 број 404-ЈН-

185/19-285 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 15:03 часова.  

Понуђач „МПН Промет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
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Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „МПН Промет“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

76) Да је понуда понуђача  „Леми комерц транс“ доо Београд, Водоводска 158, 07 број 404-ЈН-185/19-288 од 

13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:39 часова.  

Понуђач „Леми комерц транс“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

ПАРТИЈА 11 –ПУ ЛЕСКОВАЦ 

 

За Партију 11 – ПУ Лесковац прибављене су следеће понуде понуђача:  

 

1) Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић Предузетник, Лесковац Ул. Скадарска 2 

2) ЗР „Ауто Мирко“ , Лазић Саша пр, Прокупље Ул. Малопланска 16 

3) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 

4) ЗТР „Сервис Буца“  Тања Стевановић пр, Лесковац, Горње Синковце 

5) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 

6) „Гацо“ доо Кочане, Дољевац, Кочане бб 

7) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 

8) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 

9) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

10) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

11) „ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац Божидара Величковића 1 

12) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

13) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 

14) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

15) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

16) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 

17) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

18) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

19) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

20) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

21) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

22) „Ауто-мото друштво ЛЕ“ доо, Лесковац ул.Ђорђа Стаменковића 11 са подизвођачем „АСП-А 

ЦЕНТАР КОШНИЦЕ“ Лесковац 
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23) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

24) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

25) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 

26) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 

27) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

28) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

29) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

30) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

31) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

32) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 

33) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

34) АД „Ниш експрес“ Ниш Ул. Чамурлија 160 

35) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

36) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

37) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

38) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 

39) „Ауто сервис Стамболић“, Лесковац Ул. Добрунке Ђикић 2 

40) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25 

41) „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 

42) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

43) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

44) „Racing auto Alfa“ доо, Ниш Ул.Горноматејевачка 

45) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 

46) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

47) Група понуђача: „Техноауто“ доо, Ниш Ул. Булевар 12.фебруар 101 И „Ауто Центар Стефановић“ 

доо, Ниш Ул. Сарајевска 153 

48) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 

49) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

50) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

51) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 

52) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

53) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 

54) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

55) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

56) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

57) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

58) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

59) ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ , Ниш Ул. Краља Стевана Првовенчаног 40  

60) ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17 

61) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 

62) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

63) „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица Загужање 

64) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

65) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
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66) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

67) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

68) СЗР„Сервис Моца“ Коцић Момчило пр Лесковац, Мрштане  

69) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 

1) Да је понуда понуђача Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић предузетник, 

Лесковац , Скадарска 2, 07 број 404-ЈН-185/19-8 од 23.10.2019. године,  прихватљива у складу са одредбама 

члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 23.10.2019. године у 12:20 часова.  

Понуђач Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић предузетник, Лесковац доставио је 

понуду за: 

 

   1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
     Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног 

споразума, техничке карактеристике, место извршење услуге и Модел захтева за достављање понуда који се 
налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације . Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера 
понуђача за закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да 
накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра 
се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 

 
Како је понуђач Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић предузетник, Лесковац   
испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

2) Да је понуда понуђача ЗР „Ауто Мирко“ , Лазић Саша пр, Прокупље, Малопланска 16, 07 број 404-ЈН-

185/19-9 од 25.10.2019. године,  прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 25.10.2019. године у 9:22 часова.  

Понуђач ЗР „Ауто Мирко“ , Лазић Саша пр, Прокупље доставио је понуду за: 

 

   1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
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-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
      
3) Да је понуда понуђача „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8, 07 број 404-

ЈН-185/19-11 од 28.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.10.2019. године у 10:32 часова.  

Понуђач „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

4) Да је понуда понуђача ЗТР „Сервис Буца“  Тања Стевановић пр, Лесковац, Горње Синковце, 07 број 

404-ЈН-185/19-20 од 30.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.10.2019. године у 11:20 часова.  

Понуђач ЗТР „Сервис Буца“  Тања Стевановић пр, Лесковац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

5) Да је понуда понуђача „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82, 07 број 404-

ЈН-185/19-25 од 31.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 31.10.2019. године у 11:20 часова.  

Понуђач „Car Box“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

6) Да је понуда понуђача „Гацо“ доо Кочане, Дољевац Кочане бб, 07 број 404-ЈН-185/19-27 од 01.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  

Понуђач „Гацо“ доо Кочане доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.) 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

    2. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном  ватрогасном опремом, прикључна возила, радне     

        машине и др. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
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- лимарско-фарбарски радови 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гацо“ доо Кочане испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

7) Да је понуда понуђача „Viva company“  доо Крагујевац, Миодрага Влајића Шуке 10, 07 број 404-ЈН-

185/19-29 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  

Понуђач „Viva company“  доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

      1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.) 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

8) Да је понуда понуђача „Raavex group“доо Ниш, Бул. Цара Константина бб, 07 број 404-ЈН-185/19-38 од 

01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 13:40 часова.  

Понуђач „Raavex group“доо Ниш доставио је понуду за: 

 

      1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.) 

 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

9) Да је понуда понуђача „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26 , 07 број 404-ЈН-

185/19-41 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:10 часова.  

 Понуђач „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

10) Да је понуда понуђача „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-48 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
11) Да је понуда понуђача ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац Божидара Величковића 1, 07 

број 404-ЈН-185/19-49 од 04.11.2019. године,   прихватљива за вулканизерске услуге и подешавање геометрије 

точкова и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) у складу са одредбом члана 3. ставом 1. 

тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за аутомеханичарске и аутоелектричарске радове и лимарско фарбарске 

радове, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 

ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

Понуђач ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Понуђач је за, вулканизерске 

услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао 

да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за аутомеханичарске, аутоелектричарске радове и лимарско-

фарбарске радове није доказао да испуњава додатне услове у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, понуђач није 

доставио доказ о коришћењу шлеп возила као и поседовању коморе за фарбање. 

  
 Даљим прегледом понуде, констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног 
споразума, техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера 
понуђача за закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да 
накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра 
се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац испунио све захтеве Наручиоца за 

вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова,као и за остале занатске радове и услуге (обрада главе 

мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

 

12) Да је понуда понуђача „КПМ Компресори“ доо Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-50 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  
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 Понуђач „КПМ Компресори“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

13) Да је понуда понуђача „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина, 07 број 404-ЈН-

185/19-51 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

Понуђач „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

14) Да је понуда понуђача „Гибањ“ доо Крушевац, Бруски пут 139, 07 број 404-ЈН-185/19-65 од 04.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 11:52 часова.  

Понуђач „Гибањ“ доо Крушевац доставио је понуду за: 

    

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 

- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гибањ“ доо Крушевац испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 
15) Да је понуда понуђача „Ехом Ауто“ доо Београд, Северени Булевар 6, 07 број 404-ЈН-185/19-71 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 13:32 часова.  

Понуђач „Ехом Ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
16) Да је понуда понуђача Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, 

Цветка Павловића 11, 07 број 404-ЈН-185/19-83 од 05.11.2019. године, прихватљива за аутомеханичарске и 

аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова и за остале занатске радове и 

услуге (обрада главе мотора итд) у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за 

лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и 

члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 08:52 часова.  

Понуђач Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале 

занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за 

лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

 

Како је понуђач Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр испунио све захтеве 

Наручиоца за аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије 

точкова, и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као 

прихватљива.     

 
17) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, Коњевићи бб, 07 број 404-ЈН-185/19-85 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
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18) Да је понуда понуђача „Hyundai Србија“ доо Београд, Милутина Миланковића 7в, 07 број 404-ЈН-

185/19-85 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:28 часова.  

Понуђач „Hyundai Србија“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

19) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина, Словенски пут 25, 07 број 404-ЈН-185/19-96 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:36 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

20) Да је понуда понуђача „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5, 07 број 404-ЈН-185/19-111 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:40 часова.  

Понуђач „Аутопромет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

21) Да је понуда понуђача “Interauto trade”доо Чачак, Прељина бб, 07 број 404-ЈН-185/19-126 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:45 часова.  

Понуђач „Interauto trade”доо Чачак доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

22) Да је понуда понуђача „Ауто-мото друштво ЛЕ“ доо, Лесковац ул.Ђорђа Стаменковића 11 са 

подизвођачем „АСП-А ЦЕНТАР КОШНИЦЕ“ Лесковац, 07 број 404-ЈН-185/19-127 од 05.11.2019. 

године, прихватљива за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање 

геометрије точкова и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) у складу са одредбом члана 3. 

ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно 

испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:45 часова.  

Понуђач „Ауто-мото друштво ЛЕ“ доо, Лесковац ул.Ђорђа Стаменковића 11 са подизвођачем „АСП-А 

ЦЕНТАР КОШНИЦЕ“ Лесковац доставио је понуду за: 

 
1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 
-  аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови; 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Понуђач је за аутомеханичарске, 

аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале занатске радове и 

услуге (обрада главе мотора итд) доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за лимарско-фарбарске 

услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, понуђач није доставио доказ 

о поседовању коморе за фарбање. 

 

Како је понуђач „Ауто-мото друштво ЛЕ“ доо, Лесковац ул.Ђорђа Стаменковића 11 са подизвођачем 

„АСП-А ЦЕНТАР КОШНИЦЕ“ Лесковац испунио све захтеве Наручиоца за аутомеханичарске, 

аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале занатске радове и 

услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

 

23) Да је понуда понуђача „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б, 07 број 404-ЈН-185/19-132 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:08 часова.  

Понуђач „Genuine servis“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

24) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб, 07 број 404-ЈН-185/19-133 

од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

25) Да је понуда понуђача „Машинопромет“ доо Врање, Радничка 32, 07 број 404-ЈН-185/19-136 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач „Машинопромет“ доо Врање доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

26) Да је понуда понуђача „Cargo E-bay“ доо Ниш, Пантелејска 59, 07 број 404-ЈН-185/19-141 од 05.11.2019. 

године,   прихватљива за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање 



282 |7 1 4  

 

геометрије точкова и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) у складу са одредбом члана 3. 

ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно 

испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач „Cargo E-bay“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

   1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале 

занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за 

лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

  
     Даљим прегледом понуде, констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног 

споразума, техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера 
понуђача за закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да 
накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра 
се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 

 
Како је понуђач „Cargo E-bay“ доо Ниш испунио све захтеве Наручиоца за аутомеханичарске, 

аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале занатске радове и 

услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

 

27) Да је понуда понуђача „Идеал ауто“ доо Ниш, Стари пут Београд Ниш бб, 07 број 404-ЈН-185/19-143 од 

05.11.2019. године,   прихватљива за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге у складу са одредбом члана 

3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно 

испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:13часова.  
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Понуђач „Идеал ауто“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за лимарско-

фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, понуђач није 

доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

 

Како је понуђач „Идеал ауто“ доо Ниш испунио све захтеве Наручиоца за аутомеханичарске и 

аутоелектричарске услуге његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

 

28) Да је понуда понуђача „Ауто Миг“ доо Ниш, Стари пут Београд, Ниш бб, 07 број 404-ЈН-185/19-144 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:13 часова.  

Понуђач „Ауто Миг“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 

29) Да је понуда понуђача „Гасоп“ доо Београд, Заплањска 84 е, 07 број 404-ЈН-185/19-145 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:27 часова.  

Понуђач „Гасоп“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гасоп“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

30) Да је понуда понуђача „Диг“доо Крушевац, Доситејева 9/115, 07 број 404-ЈН-185/19-147 од 05.11.2019. 

године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-240 од 07.11.2019. године , прихватљива у складу са 

одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:19 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач „Диг“доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

31) Да је понуда понуђача “Plattner” доо Бачка Паланка, Новосадски пут 19, 07 број 404-ЈН-185/19-159 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:25 часова.  

Понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

33) Да је понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, 

Радојке Лакић 5, 07 број 404-ЈН-185/19-160 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:40 часова.  

Како Понуђач Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд није означио за 

коју партију и за коју врсту возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за 

партију 11. ПУ Лесковац. 

 
Прегледом понуде понуђача утврђено је да исти није доставио изјаву да је поштовао 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 сходно члану 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
 

Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 

Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 
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Сходно свему наведеном, понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ 

Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 

33) Да је понуда понуђача „КДД ауто“ доо Београд, Вишњичка 53 а, 07 број 404-ЈН-185/19-161 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:41 часова.  

Понуђач „КДД ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

34) Да је понуда понуђача АД „Ниш експрес“ Ниш, Чамурлија 160, 07 број 404-ЈН-185/19-171 од 06.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:04 часова.  

Понуђач АД „Ниш експрес“ Ниш доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
     Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног 

споразума, техничке карактеристике, место извршење услуге и Модел захтева за достављање понуда који се 
налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације . Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера 
понуђача за закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да 
накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра 
се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 

 
Како је понуђач АД „Ниш експрес“ Ниш испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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35) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо Нови Сад, Футошка 102, 07 број 404-ЈН-185/19-173 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:16 часова.  

Понуђач „Трио моторс“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 

 
 

36) Да је понуда понуђача „Ником ауто“ доо Крагујевац, Лепенички булевар 47, 07 број 404-ЈН-185/19-175 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Ником ауто“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
37) Да је понуда понуђача „Мотор“ доо Јагодина, Кабловска бб, 07 број 404-ЈН-185/19-176 од 06.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Мотор“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
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      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

38) Да је понуда понуђача „Ресор“ доо Гаџин Хан, Милоша Обилића бб, 07 број 404-ЈН-185/19-179 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:00 часова.  

Понуђач „Ресор“ доо Гаџин Хан доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
2. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

39) Да је понуда понуђача „Ауто сервис Стамболић“ Стамболић Драгиша пр, Лесковац Ул. Добрунке 
Ђикић 2, 07 број 404-ЈН-185/19-182 од 06.11.2019. године, прихватљива за аутомеханичарске и 
аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова и за остале занатске радове и 
услуге (обрада главе мотора итд) у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за 
лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 
106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 
 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:00 часова.  

Понуђач Ауто сервис Стамболић“ Стамболић Драгиша пр, Лесковац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале 

занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за 

лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 
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Како је понуђач Ауто сервис Стамболић“ Стамболић Драгиша пр, Лесковац испунио све захтеве Наручиоца 

за аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за 

остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као 

прихватљива.     

 
40) Да је понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, Кнеза Михаила 25, 07 број 

404-ЈН-185/19-185 од 06.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:18 часова.  

Понуђач ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 
- лимарско-фарбарски радови. 

 

   Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење 
Министарства финансија Пореске управе – Београд о  измиреним доспелим обавезама по основу доприноса за 
обавезно здравствено осигурање. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Такође, прегледом понуде утврђено је да понуђач није доставио потписан модел Оквирног споразума, Уговора и 
Наруџбенице. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, оцењена је 

као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. 

став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

41) Да је понуда понуђача „Touring Europa“ доо Ниш, Лесковачка бб, 07 број 404-ЈН-185/19-187 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 11:08 часова.  

Понуђач „Touring Europa“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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42) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо Београд, Вождовачки кружни пут 17, 07 број 404-ЈН-185/19-

191 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:00 часова.  

Понуђач „Ликос ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

43) Да је понуда понуђача „Nine“ доо Београд, Радничка 1,, 07 број 404-ЈН-185/19-193 од 06.11.2019. године, 

прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:26 часова.  

Понуђач „Nine“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

44) Да је понуда понуђача „Racing auto Alfa“ доо Ниш, Горноматејевачка 118, 07 број 404-ЈН-185/19-196 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Racing auto Alfa“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 

45) Да је понуда понуђача „ДРЈ“ доо Параћин, Доња Мутинца бб, 07 број 404-ЈН-185/19-198 од 07.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „ДРЈ“ доо Параћин доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

46) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо Зрењанин, Манастирска 9, 07 број 404-ЈН-185/19-201 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Точак ауто“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 
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    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
47) Да је понуда групе понуђача „Техноауто“ доо Ниш, Булевар 12.фебруар 101 и „Ауто Центар 

Стефановић“ доо Ниш, Сарајевска 153, 07 број 404-ЈН-185/19-206 од 07.11.2019. године, прихватљива у 

складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Група понуђача „Техноауто“ доо Ниш и „Ауто Центар Стефановић“ доо Ниш доставила је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
48) Да је понуда понуђача „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац, 07 број 404-

ЈН-185/19-208 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:52 часова.  

Понуђач „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
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      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

49) Да је понуда понуђача „Prestige plus“ доо Крагујевац, Слободе 5 а, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 10:23 часова.  

Понуђач „Prestige plus“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.).  

 

50) Да је понуда понуђача „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б, 07 број 404-ЈН-185/19-217 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:04 часова.  

Понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

51) Да је понуда понуђача „Ауто Грифон“ доо Ниш, Николе Тесле бб, 07 број 404-ЈН-185/19-223 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:48 часова.  

Понуђач „Ауто Грифон“ доо Ниш доставио је понуду за: 
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    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

52) Да је понуда понуђача „Јапан ауто“ доо Београд, Мирка Сандића 10, 07 број 404-ЈН-185/19-224 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:56 часова.  

Понуђач „Јапан ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

53) Да је понуда понуђача „Ауто центар Крунић“ доо Ниш, Булевар Цара Константина бб, 07 број 404-ЈН-

185/19-226 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 13:25 часова.  

Понуђач „Ауто центар Крунић“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

54) Да је понуда понуђача Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања, Радомира Лазића 48, 07 број 404-

ЈН-185/19-241 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 

55) Да је понуда понуђача „Vatreks Rescue“ доо Београд, Антифашистичке борбе 23 г/1/1, 07 број 404-ЈН-

185/19-243 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:38 часова.  

Понуђач „Vatreks Rescue“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

56) Да је понуда понуђача „Ватроспрем производња“ доо Београд, Кумодрашка 178, 07 број 404-ЈН-185/19-

248 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:48 часова.  

Понуђач „Ватроспрем производња“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

57) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо Београд, Војводе Степе 473, 07 број 404-ЈН-185/19-250 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:55 часова.  

Понуђач „Велауто плус“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

58) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак, Браће Станић 45, 07 број 404-ЈН-185/19-251 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

59) Да је понуда понуђача ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ Ниш, Краља Стевана Првовенчаног 

40,  07 број 404-ЈН-185/19-257 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 

33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:37 часова.  

Понуђач ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ Ниш доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
       - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.).  

 

60) Да је понуда понуђача ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод, Пролетерска 17, 07 број 404-

ЈН-185/19-258 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:38 часова.  

Понуђач ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

61) Да је понуда понуђача „Нишауто група“ доо Ниш, Булевар Николе Тесле бб, 07 број 404-ЈН-185/19-263 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:59 часова.  

Понуђач „Нишауто група“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

62) Да је понуда понуђача „West beocar“ доо Београд. Аутопут Београд Нови Сад 150 д, 07 број 404-ЈН-

185/19-267 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:09 часова.  

Понуђач „West beocar“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

63) Да је понуда понуђача „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица Загужање, 07 број 404-ЈН-185/19-273 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:44 часова.  

Понуђач „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

64) Да је понуда понуђача „Аутокомерц“ доо Београд Сурчин, Светог Саве 84 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-267 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 13:01 часова.  

Понуђач „Аутокомерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

65) Да је понуда понуђача СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш 4, 07 број 404-ЈН-185/19-280 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 11:26 часова.  

Понуђач СП „Ласта“ ад Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови. 
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66) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб, 07 број 404-ЈН-185/19-284 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 14:36 часова.  

Понуђач „Иди Нинчић“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
 

      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

67) Да је понуда понуђача  „МПН Промет“ доо Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф, 07 број 404-ЈН-

185/19-285 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 15:03 часова.  

Понуђач „МПН Промет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „МПН Промет“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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68) Да је понуда понуђача СЗР „Сервис Моца“ Коцић Момчило пр, Лесковац, Мрштане, 07 број 404-ЈН-

185/19-287 од 13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:35 часова.  

Понуђач СЗР „Сервис Моца“ Коцић Момчило пр Лесковац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
     - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

     2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

     -  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

 

69) Да је понуда понуђача  „Леми комерц транс“ доо Београд, Водоводска 158, 07 број 404-ЈН-185/19-288 од 

13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:39 часова.  

Понуђач „Леми комерц транс“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови. 

 

 
ПАРТИЈА 12 –ПУ НИШ 

 

За Партију 12 – ПУ Ниш прибављене су следеће понуде понуђача:  

 

1) Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић Предузетник, Лесковац Ул. Скадарска 2 

2) ЗР „Ауто Мирко“ , Лазић Саша пр, Прокупље Ул. Малопланска 16 

3) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 

4) ЗТР „Сервис Буца“  Тања Стевановић пр, Лесковац, Горње Синковце 

5) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 

6) „Гацо“ доо Кочане, Дољевац, Кочане бб 

7) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 

8) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 

9) СЗТР „Зебра“ Јовица Тодоровић пр, Књажевац, Добривоја Радосављевића 7  

10) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

11) „АУТО СМС РУС“ СЗР, Јасна Станковић пр, Прокупље Мала Плана 

12) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

13) „ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац Божидара Величковића 1 

14) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

15) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 

16) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

17) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 



298 |7 1 4  

 

18) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 

19) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

20) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

21) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

22) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

23) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

24) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

25) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

26) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 

27) СЗТР „Маслак“ Милан Маслаковић пр, Прокупље, Малопланска бб 

28) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 

29) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

30) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

31) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

32) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

33) „Гранд моторс“ доо, Београд  Ул. Милутина Миланковића 21 

34) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

35) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 

36) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

37) АД „Ниш експрес“ Ниш Ул. Чамурлија 160 

38) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

39) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

40) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

41) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 

42) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25 

43) „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 

44) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

45) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

46) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 

47) „Racing auto Alfa“ доо, Ниш Ул.Горноматејевачка 

48) „Брана комерц“ доо, Крушевац Ул. Јасички пут 15 

49) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 

50) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

51) Група понуђача: „Техноауто“ доо, Ниш Ул. Булевар 12.фебруар 101 И „Ауто Центар Стефановић“ 

доо, Ниш Ул. Сарајевска 153 

52) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 

53) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

54) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

55) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 

56) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

57) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 

58) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

59) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

60) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 
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61) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

62) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

63) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

64) ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ , Ниш Ул. Краља Стевана Првовенчаног 40  

65) ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17 

66) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

67) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 

68) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

69) „British motors“ доо Београд ул. Зрењанински пут 11 

70) „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица Загужање 

71) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

72) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

73) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

74) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

75) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 
1) Да је понуда понуђача Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић предузетник, 

Лесковац , Скадарска 2, 07 број 404-ЈН-185/19-8 од 23.10.2019. године,  прихватљива у складу са одредбама 

члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 23.10.2019. године у 12:20 часова.  

Понуђач Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић предузетник, Лесковац доставио је 

понуду за: 

 

   1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
     Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног 

споразума, техничке карактеристике, место извршење услуге и Модел захтева за достављање понуда који се 
налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације . Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера 
понуђача за закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да 
накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра 
се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 

 
Како је понуђач Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић предузетник, Лесковац   
испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

2) Да је понуда понуђача ЗР „Ауто Мирко“, Лазић Саша пр, Прокупље, Малопланска 16, 07 број 404-ЈН-

185/19-9 од 25.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 25.10.2019. године у 9:22 часова.  

Понуђач ЗР „Ауто Мирко“ , Лазић Саша пр, Прокупље доставио је понуду за: 

 

   1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

      
3) Да је понуда понуђача „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8, 07 број 404-

ЈН-185/19-11 од 28.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.10.2019. године у 10:32 часова.  

Понуђач „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

4) Да је понуда понуђача ЗТР „Сервис Буца“  Тања Стевановић пр, Лесковац, Горње Синковце, 07 број 

404-ЈН-185/19-20 од 30.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.10.2019. године у 11:20 часова.  

Понуђач ЗТР „Сервис Буца“  Тања Стевановић пр, Лесковац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

5) Да је понуда понуђача „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82, 07 број 404-

ЈН-185/19-25 од 31.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 31.10.2019. године у 11:20 часова.  

Понуђач „Car Box“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

6) Да је понуда понуђача „Гацо“ доо Кочане, Дољевац Кочане бб, 07 број 404-ЈН-185/19-27 од 01.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  
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Понуђач „Гацо“ доо Кочане доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.) 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

    2. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном  ватрогасном опремом, прикључна возила, радне     

        машине и др. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
- лимарско-фарбарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гацо“ доо Кочане испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

7) Да је понуда понуђача „Viva company“  доо Крагујевац, Миодрага Влајића Шуке 10, 07 број 404-ЈН-

185/19-29 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  

Понуђач „Viva company“  доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

      1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.) 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

8) Да је понуда понуђача „Raavex group“доо Ниш, Бул. Цара Константина бб, 07 број 404-ЈН-185/19-38 од 

01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 13:40 часова.  

Понуђач „Raavex group“доо Ниш доставио је понуду за: 

 

      1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.) 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

9) Да је понуда понуђача СЗТР „Зебра“ Јовица Тодоровић пр, Књажевац, Добривоја Радосављевића 7 07 

број 404-ЈН-185/19-39 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-

а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 13:45 часова.  
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Понуђач СЗТР „Зебра“ Јовица Тодоровић пр, Књажевац доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач СЗТР „Зебра“ Јовица Тодоровић пр, Књажевац испунио све остале захтеве Наручиоца 
његова понуда је оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

10) Да је понуда понуђача „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26 , 07 број 404-ЈН-

185/19-41 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:10 часова.  

 Понуђач „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

11) Да је понуда понуђача  „АУТО СМС РУС“ СЗР, Јасна Станковић пр, Прокупље Мала Плана, 07 број 

404-ЈН-185/19-45 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „АУТО СМС РУС“ СЗР, Јасна Станковић пр, Прокупље, Мала Плана доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.) 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

    2. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном  ватрогасном опремом, прикључна возила, радне     
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        машине и др. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
- лимарско-фарбарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

12) Да је понуда понуђача „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-48 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

13) Да је понуда понуђача ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац Божидара Величковића 1, 07 

број 404-ЈН-185/19-49 од 04.11.2019. године,   прихватљива за вулканизерске услуге и подешавање геометрије 

точкова и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) у складу са одредбом члана 3. ставом 1. 

тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге и лимарско фарбарске 

услуге, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 

ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

Понуђач ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Понуђач је за, вулканизерске 

услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао 

да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге и лимарско-

фарбарске услуге није доказао да испуњава додатне услове у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, понуђач није 

доставио доказ о коришћењу шлеп возила као и поседовању коморе за фарбање. 

  
     Даљим прегледом понуде, констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног 

споразума, техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера 
понуђача за закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да 
накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра 
се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
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Како је понуђач ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац испунио све захтеве Наручиоца за 

вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова,као и за остале занатске радове и услуге (обрада главе 

мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.    

  

14) Да је понуда понуђача „КПМ Компресори“ доо Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-50 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Компресори“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

15) Да је понуда понуђача „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина, 07 број 404-ЈН-

185/19-51 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

Понуђач „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
16) Да је понуда понуђача „Гибањ“ доо Крушевац, Бруски пут 139, 07 број 404-ЈН-185/19-65 од 04.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 11:52 часова.  

Понуђач „Гибањ“ доо Крушевац доставио је понуду за: 

    

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 

- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
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Како је понуђач „Гибањ“ доо Крушевац испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 
17) Да је понуда понуђача „Ехом Ауто“ доо Београд, Северени Булевар 6, 07 број 404-ЈН-185/19-71 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 13:32 часова.  

Понуђач „Ехом Ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

18) Да је понуда понуђача Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, 

Цветка Павловића 11, 07 број 404-ЈН-185/19-83 од 05.11.2019. године, прихватљива за аутомеханичарске и 

аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова и за остале занатске радове и 

услуге (обрада главе мотора итд) у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за 

лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и 

члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 08:52 часова.  

Понуђач Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале 

занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за 

лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

 

Како је понуђач Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр испунио све захтеве 

Наручиоца за аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије 

точкова, и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као 

прихватљива.     

 
19) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, Коњевићи бб, 07 број 404-ЈН-185/19-85 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 

20) Да је понуда понуђача „Hyundai Србија“ доо Београд, Милутина Миланковића 7в, 07 број 404-ЈН-

185/19-85 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:28 часова.  

Понуђач „Hyundai Србија“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

21) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина, Словенски пут 25, 07 број 404-ЈН-185/19-96 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:36 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

22) Да је понуда понуђача „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5, 07 број 404-ЈН-185/19-118 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:40 часова.  

Понуђач „Аутопромет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

23) Да је понуда понуђача “Interauto trade”доо Чачак, Прељина бб, 07 број 404-ЈН-185/19-126 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:45 часова.  

Понуђач „Interauto trade”доо Чачак доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

24) Да је понуда понуђача „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б, 07 број 404-ЈН-185/19-132 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:08 часова.  

Понуђач „Genuine servis“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

25) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб, 07 број 404-ЈН-185/19-133 

од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

26) Да је понуда понуђача „Машинопромет“ доо Врање, Радничка 32, 07 број 404-ЈН-185/19-136 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач „Машинопромет“ доо Врање доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 
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- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

27) Да је понуда понуђача СЗТР „Маслак“ Милан Маслаковић пр, Прокупље, Малопланска бб, 07 број 

404-ЈН-185/19-137 од 05.11.2019. године, прихватљива за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге, 

вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова и за остале занатске радове и услуге (обрада главе 

мотора итд) у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за лимарско фарбарске 

услуге, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 

ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач СЗТР „Маслак“ Милан Маслаковић пр, Прокупље доставио је понуду за: 

 

   1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за 

остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, 

док за лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 
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     Како је понуђач СЗТР „Маслак“ Милан Маслаковић пр, Прокупље испунио све захтеве Наручиоца за 
аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за 
остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као 
прихватљива.     

 
28) Да је понуда понуђача „Cargo E-bay“ доо Ниш, Пантелејска 59, 07 број 404-ЈН-185/19-141 од 05.11.2019. 

године, прихватљива за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање 

геометрије точкова и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) у складу са одредбом члана 3. 

ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно 

испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач „Cargo E-bay“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

   1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за 

остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, 

док за лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

  
     Даљим прегледом понуде, констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног 

споразума, техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера 
понуђача за закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да 
накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра 
се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
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Како је понуђач „Cargo E-bay“ доо Ниш испунио све захтеве Наручиоца за аутомеханичарске, 

аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале занатске радове 

и услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

 

29) Да је понуда понуђача „Идеал ауто“ доо Ниш, Стари пут Београд Ниш бб, 07 број 404-ЈН-185/19-143 од 

05.11.2019. године,   прихватљива за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге у складу са одредбом члана 

3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно 

испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:13часова.  

Понуђач „Идеал ауто“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за 

лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

 

Како је понуђач „Идеал ауто“ доо Ниш испунио све захтеве Наручиоца за аутомеханичарске и 

аутоелектричарске услуге његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

 

30) Да је понуда понуђача „Ауто Миг“ доо Ниш, Стари пут Београд, Ниш бб, 07 број 404-ЈН-185/19-144 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:13 часова.  

Понуђач „Ауто Миг“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 

31) Да је понуда понуђача „Гасоп“ доо Београд, Заплањска 84 е, 07 број 404-ЈН-185/19-145 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:27 часова.  

Понуђач „Гасоп“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
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закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гасоп“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

32) Да је понуда понуђача „Диг“доо Крушевац, Доситејева 9/115, 07 број 404-ЈН-185/19-147 од 05.11.2019. 

године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-240 од 07.11.2019. године , прихватљива у складу са 

одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:19 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач „Диг“доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

33) Да је понуда понуђача „Гранд моторс“ доо Београд, Милутина Миланковића 21, 07 број 404-ЈН-185/19-

149 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:22 часова.  

Понуђач „Гранд моторс“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 

34) Да је понуда понуђача “Plattner” доо Бачка Паланка, Новосадски пут 19, 07 број 404-ЈН-185/19-159 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:25 часова.  

Понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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35) Да је понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, 

Радојке Лакић 5, 07 број 404-ЈН-185/19-160 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:40 часова.  

Како Понуђач Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд није означио за 

коју партију и за коју врсту возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за 

партију 12. ПУ Ниш. 

 
Прегледом понуде понуђача утврђено је да исти није доставио изјаву да је поштовао 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 сходно члану 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
 

Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 

Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ 

Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 

36) Да је понуда понуђача „КДД ауто“ доо Београд, Вишњичка 53 а, 07 број 404-ЈН-185/19-161 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:41 часова.  

Понуђач „КДД ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

37) Да је понуда понуђача АД „Ниш експрес“ Ниш, Чамурлија 160, 07 број 404-ЈН-185/19-171 од 06.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:04 часова.  

Понуђач АД „Ниш експрес“ Ниш доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

   Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног 
споразума, техничке карактеристике, место извршење услуге и Модел захтева за достављање понуда који се 
налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације . Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера 
понуђача за закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да 
накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра 
се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 

 
Како је понуђач АД „Ниш експрес“ Ниш испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 

прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

38) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо Нови Сад, Футошка 102, 07 број 404-ЈН-185/19-173 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:16 часова.  

Понуђач „Трио моторс“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 

 
39) Да је понуда понуђача „Ником ауто“ доо Крагујевац, Лепенички булевар 47, 07 број 404-ЈН-185/19-175 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Ником ауто“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
40) Да је понуда понуђача „Мотор“ доо Јагодина, Кабловска бб, 07 број 404-ЈН-185/19-176 од 06.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Мотор“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

41) Да је понуда понуђача „Ресор“ доо Гаџин Хан, Милоша Обилића бб, 07 број 404-ЈН-185/19-179 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:00 часова.  

Понуђач „Ресор“ доо Гаџин Хан доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
2. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

42) Да је понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, Кнеза Михаила 25, 07 број 

404-ЈН-185/19-185 од 06.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:18 часова.  

Понуђач ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- лимарско-фарбарски радови. 

 

   Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење 
Министарства финансија Пореске управе – Београд о  измиреним доспелим обавезама по основу доприноса за 
обавезно здравствено осигурање. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Такође, прегледом понуде утврђено је да понуђач није доставио потписан модел Оквирног споразума, Уговора и 
Наруџбенице. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, оцењена је 

као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. 

став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

43) Да је понуда понуђача „Touring Europa“ доо Ниш, Лесковачка бб, 07 број 404-ЈН-185/19-187 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 11:08 часова.  

Понуђач „Touring Europa“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

44) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо Београд, Вождовачки кружни пут 17, 07 број 404-ЈН-185/19-

191 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:00 часова.  

Понуђач „Ликос ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

45) Да је понуда понуђача „Nine“ доо Београд, Радничка 1,, 07 број 404-ЈН-185/19-193 од 06.11.2019. године, 

прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:26 часова.  
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Понуђач „Nine“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

46) Да је понуда понуђача „Светозарево промет“ доо Јагодина, Капетана Коче 90/1, 07 број 404-ЈН-185/19-

195 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 14:04 часова.  

Понуђач „Светозарево промет“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

47) Да је понуда понуђача „Racing auto Alfa“ доо Ниш, Горноматејевачка 118, 07 број 404-ЈН-185/19-196 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Racing auto Alfa“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 

48) Да је понуда понуђача „Брана комерц“ доо Крушевац, Јасички пут 15, 07 број 404-ЈН-185/19-197 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Брана комерц“ доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
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49) Да је понуда понуђача „ДРЈ“ доо Параћин, Доња Мутинца бб, 07 број 404-ЈН-185/19-198 од 07.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „ДРЈ“ доо Параћин доставио је понуду за: 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

50) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо Зрењанин, Манастирска 9, 07 број 404-ЈН-185/19-201 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Точак ауто“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

51) Да је понуда групе понуђача „Техноауто“ доо Ниш, Булевар 12.фебруар 101 и „Ауто Центар 

Стефановић“ доо Ниш, Сарајевска 153, 07 број 404-ЈН-185/19-206 од 07.11.2019. године, прихватљива у 

складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Група понуђача „Техноауто“ доо Ниш и „Ауто Центар Стефановић“ доо Ниш доставила је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
52) Да је понуда понуђача „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац, 07 број 404-

ЈН-185/19-208 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:52 часова.  

Понуђач „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац доставио је понуду за: 
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    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

53) Да је понуда понуђача „Prestige plus“ доо Крагујевац, Слободе 5 а, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 10:23 часова.  

Понуђач „Prestige plus“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.).  

 

54) Да је понуда понуђача „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б, 07 број 404-ЈН-185/19-217 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:04 часова.  

Понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
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Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

55) Да је понуда понуђача „Ауто Грифон“ доо Ниш, Николе Тесле бб, 07 број 404-ЈН-185/19-223 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:48 часова.  

Понуђач „Ауто Грифон“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

56) Да је понуда понуђача „Јапан ауто“ доо Београд, Мирка Сандића 10, 07 број 404-ЈН-185/19-224 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:56 часова.  

Понуђач „Јапан ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

57) Да је понуда понуђача „Ауто центар Крунић“ доо Ниш, Булевар Цара Константина бб, 07 број 404-ЈН-

185/19-226 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 13:25 часова.  

Понуђач „Ауто центар Крунић“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
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      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

58) Да је понуда понуђача Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања, Радомира Лазића 48, 07 број 404-

ЈН-185/19-241 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 

59) Да је понуда понуђача „Vatreks Rescue“ доо Београд, Антифашистичке борбе 23 г/1/1, 07 број 404-ЈН-

185/19-243 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:38 часова.  

Понуђач „Vatreks Rescue“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 
 

60) Да је понуда понуђача „Новус М Плус Трејд“ доо Нови Сад, Трг Марије Трандафил 18, 07 број 404-ЈН-

185/19-244 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:55 часова.  

Понуђач „Новус М Плус Трејд“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 
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61) Да је понуда понуђача „Ватроспрем производња“ доо Београд, Кумодрашка 178, 07 број 404-ЈН-185/19-

248 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:48 часова.  

Понуђач „Ватроспрем производња“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

62) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо Београд, Војводе Степе 473, 07 број 404-ЈН-185/19-250 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:55 часова.  

Понуђач „Велауто плус“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

63) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак, Браће Станић 45, 07 број 404-ЈН-185/19-251 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

64) Да је понуда понуђача ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ Ниш, Краља Стевана Првовенчаног 

40,  07 број 404-ЈН-185/19-257 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 

33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:37 часова.  

Понуђач ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
       - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.).  
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65) Да је понуда понуђача ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод, Пролетерска 17, 07 број 404-

ЈН-185/19-258 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:38 часова.  

Понуђач ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

66) Да је понуда понуђача „Ауто Гарант“ доо Чачак, Ибарски пут 100, 07 број 404-ЈН-185/19-260 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:40 часова.  

Понуђач „Ауто Гарант“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

67) Да је понуда понуђача „Нишауто група“ доо Ниш, Булевар Николе Тесле бб, 07 број 404-ЈН-185/19-263 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:59 часова.  

Понуђач „Нишауто група“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
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-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

68) Да је понуда понуђача „West beocar“ доо Београд. Аутопут Београд Нови Сад 150 д, 07 број 404-ЈН-

185/19-267 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:09 часова.  

Понуђач „West beocar“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

69) Да је понуда понуђача „British motors“ доо Београд, Зрењанински пут 11, 07 број 404-ЈН-185/19-272 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:34 часова.  

Понуђач „British motors“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

70) Да је понуда понуђача „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица Загужање, 07 број 404-ЈН-185/19-273 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:44 часова.  

Понуђач „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

71) Да је понуда понуђача „Аутокомерц“ доо Београд Сурчин, Светог Саве 84 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-267 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 13:01 часова.  

Понуђач „Аутокомерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

72) Да је понуда понуђача СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш 4, 07 број 404-ЈН-185/19-280 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 11:26 часова.  

Понуђач СП „Ласта“ ад Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

73)Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб, 07 број 404-ЈН-185/19-284 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 14:36 часова.  

Понуђач „Иди Нинчић“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

74) Да је понуда понуђача  „МПН Промет“ доо Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф, 07 број 404-ЈН-

185/19-285 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 15:03 часова.  

Понуђач „МПН Промет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „МПН Промет“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

75) Да је понуда понуђача  „Леми комерц транс“ доо Београд, Водоводска 158, 07 број 404-ЈН-185/19-288 од 

13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:39 часова.  

Понуђач „Леми комерц транс“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

ПАРТИЈА 13–ПУ НОВИ ПАЗАР 

 

За Партију 13 – ПУ Нови Пазар прибављене су следеће понуде понуђача:  

 

1)  „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 

2) „Марић центар“ Краљево, Конарево Ул. Прогорелица 74/А 

3) Немања Јанковић пр „Мићо 2016“ Аутомеханичарска радња, Нови Пазар Шавци бб 

4) ЗТР АЦ пр Мумџић Кемал, ЗТР Нови Пазар Борски кеј бб 

5) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 

6) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

7) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

8) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

9) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

10) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

11) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

12) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

13) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

14) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

15) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

16) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 
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17) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

18) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

19) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

20) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 

21) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

22) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 

23) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

24) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

25) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

26) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25 

27) ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац Ул.Кнеза Михаила 101 

28) „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  

29) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

30) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

31) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 

32) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

33) „Обнова“ доо, Краљево Ул. Аеродромска 4 а 

34) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 

35) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 

36) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

37) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

38) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 

39) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

40) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

41) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

42) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

43) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

44) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

45) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

46) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

47) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

48) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

49) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

50) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

51) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 
1) Да је понуда понуђача „Viva company“  доо Крагујевац, Миодрага Влајића Шуке 10, 07 број 404-ЈН-185/19-
29 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  
Понуђач „Viva company“  доо Крагујевац доставио је понуду за: 
 
      1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.) 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 
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2) Да је понуда понуђача „Марић центар“ доо Краљево, Конарево, Прогорелица 74/а, 07 број 404-ЈН-
185/19-30 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  
Понуђач „Марић центар“ доо Краљево доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

3) Да је понуда понуђача Немања Јанковић пр „Мићо 2016“ Аутомеханичарска радња, Нови Пазар 
Шавци бб, 07 број 404-ЈН-185/19-31 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. 
тачка 33. ЗЈН-а. 
 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  
 Понуђач Немања Јанковић пр „Мићо 2016“ Аутомеханичарска радња, Нови Пазар доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
 4) Да је понуда понуђача ЗТР АЦ пр Мумџић Кемал, ЗТР Нови Пазар Борски кеј бб, 07 број 404-ЈН-
185/19-31 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  
 Понуђач ЗТР АЦ пр Мумџић Кемал, ЗТР Нови Пазар Борски кеј бб доставио је понуду за: 

 
   1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач ЗТР АЦ пр Мумџић Кемал, ЗТР Нови Пазар испунио све остале захтеве Наручиоца његова 
понуда је оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

5) Да је понуда понуђача „Томић ауто 034“ доо Крагујевац, Горњомилановачка 82а, 07 број 404-ЈН-185/19-
37 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 13:40 часова.  

Понуђач „Томић ауто 034“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
6) Да је понуда понуђача „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26 , 07 број 404-ЈН-
185/19-41 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:10 часова.  
 Понуђач „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 
7) Да је понуда понуђача „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-
185/19-48 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  
 Понуђач „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 
8) Да је понуда понуђача „КПМ Компресори“ доо Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-
185/19-50 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  
 Понуђач „КПМ Компресори“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 
9) Да је понуда понуђача „Гибањ“ доо Крушевац, Бруски пут 139, 07 број 404-ЈН-185/19-65 од 04.11.2019. 
године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 11:52 часова.  
 
Понуђач „Гибањ“ доо Крушевац доставио је понуду за: 
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         1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 

- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гибањ“ доо Крушевац испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 
10) Да је понуда понуђача „Ехом Ауто“ доо Београд, Северени Булевар 6, 07 број 404-ЈН-185/19-71 од 
04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 13:32 часова.  
Понуђач „Ехом Ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 
11) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, Коњевићи бб, 07 број 404-ЈН-185/19-107 од 
05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:15 часова.  
 
Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 

12) Да је понуда понуђача „Hyundai Србија“ доо Београд, Милутина Миланковића 7в, 07 број 404-ЈН-
185/19-85 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:28 часова.  
Понуђач „Hyundai Србија“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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13) Да је понуда понуђача „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5, 07 број 404-ЈН-185/19-106 од 
05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:40 часова.  
Понуђач „Аутопромет“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове. 
 
 
14) Да је понуда понуђача “Interauto trade”доо Чачак, Прељина бб, 07 број 404-ЈН-185/19-126 од 05.11.2019. 
године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:45 часова.  
Понуђач „Interauto trade”доо Чачак доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
 
15) Да је понуда понуђача „Jovalex centar“ доо Крагујевац, ул.Миодрага Влајића Шуке 4, 07 број 404-ЈН-
185/19-130 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:02 часова.  
Понуђач „Jovalex centar“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 
 
    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 
 
16) Да је понуда понуђача „Аутоделови Миликић“ доо Краљево, Војводе Путника 58 м, 07 број 404-ЈН-
185/19-131 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
  
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:07 часова.  
Понуђач „Аутоделови Миликић“ доо Краљево доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
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      - лимарско-фарбарске радове, 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 
 
17) Да је понуда понуђача „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б, 07 број 404-ЈН-185/19-132 од 
05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:08 часова.  
Понуђач „Genuine servis“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
18) Да је понуда понуђача „Гасоп“ доо Београд, Заплањска 84 е, 07 број 404-ЈН-185/19-145 од 05.11.2019. 
године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:27 часова.  
Понуђач „Гасоп“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гасоп“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
19) Да је понуда понуђача „Диг“доо Крушевац, Доситејева 9/115, 07 број 404-ЈН-185/19-147 од 05.11.2019. 
године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-240 од 07.11.2019. године , прихватљива у складу са 
одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:19 часова, као и допуна понуде која је 
пристигла дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  
Понуђач „Диг“доо Крушевац доставио је понуду за: 
 
      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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20) Да је понуда понуђача ТП „Перспектива“ доо Пријепоље, Бјелопољски пут бб, 07 број 404-ЈН-185/19-
148 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:20 часова.  
Понуђач ТП „Перспектива“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 
 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 
21) Да је понуда понуђача “Plattner” доо Бачка Паланка, Новосадски пут 19, 07 број 404-ЈН-185/19-159 од 
05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:25 часова.  
Понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка доставио је понуду за: 
 
    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
22) Да је понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, 
Радојке Лакић 5, 07 број 404-ЈН-185/19-160 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 
кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:40 часова.  
Како Понуђач Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд није означио за 
коју партију и за коју врсту возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за 
партију 13. ПУ Нови Пазар. 
 
Прегледом понуде понуђача утврђено је да исти није доставио изјаву да је поштовао 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 сходно члану 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
 
Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 
сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 
Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 
Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 
стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 
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Сходно свему наведеном, понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ 
Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 
тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 
 
23) Да је понуда понуђача „КДД ауто“ доо Београд, Вишњичка 53 а, 07 број 404-ЈН-185/19-161 од 
05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:41 часова.  
Понуђач „КДД ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 
24) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо Нови Сад, Футошка 102, 07 број 404-ЈН-185/19-173 од 
06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:16 часова.  
Понуђач „Трио моторс“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 
 
    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 
 

25) Да је понуда понуђача „Ником ауто“ доо Крагујевац, Лепенички булевар 47, 07 број 404-ЈН-185/19-175 
од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  
Понуђач „Ником ауто“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 
 
    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
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26) Да је понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, Кнеза Михаила 25, 07 број 
404-ЈН-185/19-185 од 06.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 
члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:18 часова.  
Понуђач ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 
- лимарско-фарбарски радови. 

 
   Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење 
Министарства финансија Пореске управе – Београд о  измиреним доспелим обавезама по основу доприноса за 
обавезно здравствено осигурање. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Такође, прегледом понуде утврђено је да понуђач није доставио потписан модел Оквирног споразума, Уговора и 
Наруџбенице. 
 
Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, оцењена је 
као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. 
став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 
 
27) Да је понуда понуђача ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац, Кнеза Михаила 101, 07 број 
404-ЈН-185/19-186 од 06.11.2019. године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-283 од 12.11.2019. године, 
неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 
1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:20 часова, као и допуна понуде која је 
пристигла 12.11.2019. године у 12:50 часова. 
 
Понуђач ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
 

Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио уверењее 
Пореске управе Министарства финансија и привреде надлежног пореског органа да је измирио доспеле порезе и 
доприносе. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода. 
 

Даље, понуђач није у целости доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном 
документацијом сходно члану 76. ЗЈН-а. Наиме, прегледом понуде констатовано је да понуђач није доставио 
тражене доказе о поседовању радионичког простора и физички или технички обезбеђеног простора за 
паркирање минимум 5 возила која чекају на оправку тј. преузимање са оправке, сходно радовима за које подносе 
понуду. Такође, понуђач није доставио тражене доказ о поседовању специјалних и универзалних алата, 
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поседовању двостубних дизалица и шлеп возила.Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел 
Оквирног споразума, Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном 
Конкурсном документацијом. Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због 
којих није могуће утврдити стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац, оцењена је као 
неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 
1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 
 
28) Да је понуда понуђача „Ecomex auto“ доо Чачак, Булевар Oслободилаца 86, 07 број 404-ЈН-185/19-189 
од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 11:31 часова.  
Понуђач „Ecomex auto“ доо Чачак доставио је понуду за: 
 
    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
29) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо Београд, Вождовачки кружни пут 17, 07 број 404-ЈН-185/19-
191 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:00 часова.  
Понуђач „Ликос ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
30) Да је понуда понуђача „Nine“ доо Београд, Радничка 1, 07 број 404-ЈН-185/19-193 од 06.11.2019. године, 
прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:26 часова.  
Понуђач „Nine“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
31) Да је понуда понуђача „Sintra 2006“ доо, Краљево, Ул. Конарево 552, 07 број 404-ЈН-185/19-193 од 
06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:26 часова.  
Понуђач „Sintra 2006“ доо Краљево доставио је понуду за: 
 
    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
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2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 
32) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо Зрењанин, Манастирска 9, 07 број 404-ЈН-185/19-201 од 
07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  
Понуђач „Точак ауто“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 
 
    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 
33) Да је понуда понуђача „Обнова“ доо Краљево, Аеродромска 4 а, 07 број 404-ЈН-185/19-202 од 07.11.2019. 
године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  
Понуђач „Обнова“ доо Краљево доставио је понуду за: 
 
    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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3. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 
 

43) Да је понуда понуђача „Euro Car Stanić“ доо Врњачка Бања, Кнеза Милоша 94, 07 број 404-ЈН-185/19-
203 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  
Понуђач „Euro Car Stanić“ доо Врњачка Бања доставио је понуду за: 
 
    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
35) Да је понуда понуђача „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац, 07 број 404-
ЈН-185/19-208 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:52 часова.  
Понуђач „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац доставио је понуду за: 
 
    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 
36) Да је понуда понуђача „Prestige plus“ доо Крагујевац, Слободе 5 а, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 
07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 10:23 часова.  
Понуђач „Prestige plus“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.).  
 
37) Да је понуда понуђача „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 
07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:04 часова.  
Понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
38) Да је понуда понуђача „Ауто Грифон“ доо Ниш, Николе Тесле бб, 07 број 404-ЈН-185/19-223 од 
07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:48 часова.  
Понуђач „Ауто Грифон“ доо Ниш доставио је понуду за: 
 
    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
39) Да је понуда понуђача „Јапан ауто“ доо Београд, Мирка Сандића 10, 07 број 404-ЈН-185/19-224 од 
07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:56 часова.  
Понуђач „Јапан ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 
 
    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 
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40) Да је понуда понуђача Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања, Радомира Лазића 48, 07 број 404-
ЈН-185/19-241 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  
Понуђач Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања доставио је понуду за: 
 
    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 
 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
41) Да је понуда понуђача „Vatreks Rescue“ доо Београд, Антифашистичке борбе 23 г/1/1, 07 број 404-ЈН-
185/19-243 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:38 часова.  
Понуђач „Vatreks Rescue“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 
42) Да је понуда понуђача „Ватроспрем производња“ доо Београд, Кумодрашка 178, 07 број 404-ЈН-185/19-
248 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:48 часова.  
Понуђач „Ватроспрем производња“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 
43) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо Београд, Војводе Степе 473, 07 број 404-ЈН-185/19-250 од 
08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:55 часова.  
Понуђач „Велауто плус“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове. 
 
44) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак, Браће Станић 45, 07 број 404-ЈН-185/19-251 од 
08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:15 часова.  
Понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак доставио је понуду за: 
 
    1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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45) Да је понуда понуђача „Ауто Гарант“ доо Чачак, Ибарски пут 100, 07 број 404-ЈН-185/19-260 од 
08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:40 часова.  
Понуђач „Ауто Гарант“ доо Чачак доставио је понуду за: 
 
    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
46) Да је понуда понуђача „West beocar“ доо Београд. Аутопут Београд Нови Сад 150 д, 07 број 404-ЈН-
185/19-267 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:09 часова.  
Понуђач „West beocar“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
47) Да је понуда понуђача „Аутокомерц“ доо Београд Сурчин, Светог Саве 84 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-267 
од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 13:01 часова.  
Понуђач „Аутокомерц“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове. 
 
48) Да је понуда понуђача СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш 4, 07 број 404-ЈН-185/19-280 од 
12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 11:26 часова.  
Понуђач СП „Ласта“ ад Београд доставио је понуду за: 
 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 
49) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб, 07 број 404-ЈН-185/19-284 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 14:36 часова.  

Понуђач „Иди Нинчић“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 



341 |7 1 4  

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 
50) Да је понуда понуђача  „МПН Промет“ доо Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф, 07 број 404-ЈН-
185/19-285 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 15:03 часова.  
Понуђач „МПН Промет“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „МПН Промет“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
51) Да је понуда понуђача  „Леми комерц транс“ доо Београд, Водоводска 158, 07 број 404-ЈН-185/19-288 од 
13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:39 часова.  
Понуђач „Леми комерц транс“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 
ПАРТИЈА 14 –ПУ НОВИ САД 
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За Партију 14 – ПУ Нови Сад прибављене су следеће понуде понуђача:  

 
1)  „Klimashop“ доо, Бегеч Ул.Николе Тесле 25 

2) „ТРГО-АУТО“ ДОО, Србобран Ул. 19. Октобра 18 

3) „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 

4) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

5) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

6) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

7) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71  

8) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

9) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  

10) „Машиноремонт“ доо, Сента ул. Петефи Шандора 45 а  

11) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

12) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

13) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

14) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

15) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

16) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

17) „Гранд моторс“ доо, Београд  Ул. Милутина Миланковића 21 

18) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 

19) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

20) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 

21) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

22) СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник, Код гробља 11 

23) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

24) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

25) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25 

26) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

27) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

28) „Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин Ул. Огњеслава Костовића 5 са подизвођачем САР 

М.Мијатовић Мирослав Зрењанин 

29) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

30) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 

31) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

32) „Porsche inter auto“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 

33) Живица Русован  пр СЗТР „Аутосервис M&M“ Нови Сад, Задружна 47 

34) „АЦ Интерсрем“ доо, Ветерник Новосадски пут 112 

35) „Стојанов ауто“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 12 

36) „Стојанов“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 16 

37) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

38) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

39) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 

40) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
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41) „Балканпрогрес“ доо, Крушевац Ул. Јордана Симића 1 

42) „Три М ауто центар“ доо, Београд ул. Водоводска 158 ц 

43) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

44) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

45) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

46) „British motors“ доо Београд ул. Зрењанински пут 11 

47) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

48) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

49) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

50) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

51) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

52) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 

 
1) Да је понуда понуђача „Klimashop“ доо Бегеч, Николе Тесле 25, 07 број 404-ЈН-185/19-17 од 30.10.2019. 

године, прихватљива код путничких возила (путничка, комби, теренска и др.) за аутомеханичарске и 

аутоелектричарске услуге и код путничких возила (путничка, комби, теренска и др.) и теретних возила, аутобуса, 

радних машина и др. за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд), и прихватљива за поправку и 

сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-

а, а неприхватљива код теретних возила, аутобуси, радних машина и др.  за аутомеханичарске и 

аутоелектричарске услуге, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 

106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.10.2019. године у 10:50 часова.  

Понуђач „Klimashop“ доо Бегеч доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

3. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је код 

путничких возила (путничка, комби, теренска и др.) за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге и код 

путничких возила (путничка, комби, теренска и др.) и теретних возила, аутобуси, радних машина и др. за 

остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд), и за поправку и сервисирање ватрогасних система, 

пумпи и друге опреме, доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док код теретних возила, аутобуса, 

радних машина и др.  за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге, није доказао да испуњава додатни услов 

у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, понуђач није доставио доказ да поседује радионички простор тражене 

површине за извршење услуга наведених услуга код теретних возила, аутобуса, радних машина и др. 
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Како је понуђач „Klimashop“ доо Бегеч испунио све захтеве Наручиоца за аутомеханичарске, 

аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале занатске радове 

и услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

 
2) Да је понуда понуђача „ТРГО-АУТО“ ДОО Србобран , 19. Октобра 18, 07 број 404-ЈН-185/19-22 од 

31.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 31.10.2019. године у 11:20 часова.  

Понуђач „ТРГО-АУТО“ ДОО Србобран доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

3) Да је понуда понуђача „DDM Company“ доо Нови Сад, Др. Светислава Касапиновића 9, 07 број 404-
ЈН-185/19-28 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  
Понуђач „DDM Company“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
4) Да је понуда понуђача „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26 , 07 број 404-ЈН-
185/19-41 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:10 часова.  
 Понуђач „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 
5) Да је понуда понуђача „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-
185/19-48 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  
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 Понуђач „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 
6) Да је понуда понуђача „КПМ Компресори“ доо Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-
185/19-50 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  
 Понуђач „КПМ Компресори“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 
7) Да је понуда понуђача „Радуловић“ доо  Нови Сад, Новосадски пут 71, 07 број 404-ЈН-185/19-60 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:36 часова.  

Понуђач „Радуловић“ доо  Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

    
8) Да је понуда понуђача „Ехом Ауто“ доо Београд, Северени Булевар 6, 07 број 404-ЈН-185/19-71 од 
04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 13:32 часова.  
Понуђач „Ехом Ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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9) Да је понуда понуђача ,,Reno Sava“ доо Београд, Миријевски Булевар 37, 07 број 404-ЈН-185/19-81 од 
05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 07:53 часова.  
Понуђач ,,Reno Sava“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 
10) Да је понуда понуђача „Машиноремонт“ доо Сента, Петефи Шандора 45 а, 07 број 404-ЈН-185/19-84 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 09:19 часова.  

Понуђач „Машиноремонт“ доо Сента доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
11) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, Коњевићи бб, 07 број 404-ЈН-185/19-85 од 
05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:15 часова.  
Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 
12) Да је понуда понуђача „Hyundai Србија“ доо Београд, Милутина Миланковића 7в, 07 број 404-ЈН-
185/19-85 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:28 часова.  
Понуђач „Hyundai Србија“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
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      - лимарско-фарбарске радове, 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
13) Да је понуда понуђача „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5, 07 број 404-ЈН-185/19-104 од 
05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:40 часова.  
Понуђач „Аутопромет“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове. 
 
14) Да је понуда понуђача „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б, 07 број 404-ЈН-185/19-132 од 
05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:08 часова.  
Понуђач „Genuine servis“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
15) Да је понуда понуђача „Гасоп“ доо Београд, Заплањска 84 е, 07 број 404-ЈН-185/19-145 од 05.11.2019. 
године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:27 часова.  
Понуђач „Гасоп“ доо Београд доставио је понуду за: 
 
     1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 
 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног 
споразума, техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера 
понуђача за закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да 
накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра 
се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гасоп“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
16) Да је понуда понуђача „Диг“доо Крушевац, Доситејева 9/115, 07 број 404-ЈН-185/19-147 од 05.11.2019. 
године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-240 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са 
одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:19 часова, као и допуна понуде која је 
пристигла дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  
Понуђач „Диг“доо Крушевац доставио је понуду за: 
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      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
     -  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
17) Да је понуда понуђача „Гранд моторс“ доо Београд, Милутина Миланковића 21, 07 број 404-ЈН-185/19-

149 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:22 часова.  

Понуђач „Гранд моторс“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 
18) Да је понуда понуђача „Ауто центар Радосављевић“ доо Сремска Митровица, Димитрија Давидовића 
11, 07 број 404-ЈН-185/19-157 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 
33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 13:50 часова.  
Понуђач „Ауто центар Радосављевић“ доо Сремска Митровица доставио је понуду за: 

 
      1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
19) Да је понуда понуђача “Plattner” доо Бачка Паланка, Новосадски пут 19, 07 број 404-ЈН-185/19-159 од 
05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:25 часова.  
Понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка доставио је понуду за: 
 
    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 
- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда 
који се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач 
доставио потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење 
уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената 
предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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20) Да је понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, 
Радојке Лакић 5, 07 број 404-ЈН-185/19-160 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 
кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:40 часова.  
Како Понуђач Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд није означио за 
коју партију и за коју врсту возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за 
партију 14. ПУ Нови Сад. 

 
Прегледом понуде понуђача утврђено је да исти није доставио изјаву да је поштовао 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 сходно члану 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
 
Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 
сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 
Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 
Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 
стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ 
Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 
тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 
 
21) Да је понуда понуђача „КДД ауто“ доо Београд, Вишњичка 53 а, 07 број 404-ЈН-185/19-161 од 
05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:41 часова.  
Понуђач „КДД ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 
 
     1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

22) Да је понуда понуђача СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник, Код гробља 11, 07 

број 404-ЈН-185/19-164 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. 

ЗЈН-а. 

  

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 15:17 часова.  

Понуђач СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник доставио је понуду за: 

 
1. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном  ватрогасном опремом, прикључна возила, 

радне машине и др. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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23) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо Нови Сад, Футошка 102, 07 број 404-ЈН-185/19-173 од 
06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:16 часова.  
Понуђач „Трио моторс“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 
 
    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

24) Да је понуда понуђача „Ником ауто“ доо Крагујевац, Лепенички булевар 47, 07 број 404-ЈН-185/19-175 
од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  
Понуђач „Ником ауто“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 
 
      1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 
      - вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
25) Да је понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, Кнеза Михаила 25, 07 број 
404-ЈН-185/19-185 од 06.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 
члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:18 часова.  
Понуђач ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 
- лимарско-фарбарски радови. 

 
Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење 
Министарства финансија Пореске управе – Београд о  измиреним доспелим обавезама по основу доприноса за 
обавезно здравствено осигурање. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Такође, прегледом понуде утврђено је да понуђач није доставио потписан модел Оквирног споразума, Уговора и 
Наруџбенице. 
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Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, оцењена је 
као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. 
став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 
 
26) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо Београд, Вождовачки кружни пут 17, 07 број 404-ЈН-185/19-
191 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:00 часова.  
Понуђач „Ликос ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
27) Да је понуда понуђача „Nine“ доо Београд, Радничка 1,, 07 број 404-ЈН-185/19-193 од 06.11.2019. године, 
прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:26 часова.  
Понуђач „Nine“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
28) Да је понуда „Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин, Огњеслава Костовића 5 са подизвођачем 
САР М. Мијатовић Мирослав пр, Зрењанин, 07 број 404-ЈН-185/19-194 од 06.11.2019. године, 
неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 
1. тачка ЗЈН- а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:45 часова.  
Понуђач „Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин, Огњеслава Костовића 5 са подизвођачем САР М. 
Мијатовић Мирослав пр, Зрењанин доставио је понуду за: 
 
    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доставио доказао да подизвођач испуњава 
услов предвиђен одредбом члана 75. став 1. тачка 4. ЗЈН-а, а у вези са чланом 80 став. 5 ЗЈН-а, односно није у 
целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС. 
Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење Министарства финансија Пореске 
управе – Београд о  измиреним доспелим обавезама на свим уплатним рачунима који су у надлежности Пореске 
управе. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је подизвођач измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Сходно свему наведеном, понуда понуђача Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин, Огњеслава 
Костовића 5 са подизвођачем САР М. Мијатовић Мирослав пр, Зрењанин, оцењена је као 
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неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 
1. тачка 1 ЗЈН- а. 
 
29) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо Зрењанин, Манастирска 9, 07 број 404-ЈН-185/19-201 од 
07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  
Понуђач „Точак ауто“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 
 
    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 
 
30) Да је понуда понуђача „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9, 07 број 404-ЈН-185/19-213 од 
07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 11:33 часова.  
Понуђач „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 
 
    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 
31) Да је понуда понуђача „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 
07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:04 часова.  
Понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
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Како је понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
32) Да је понуда понуђача „Porsche inter auto“ доо Београд, Зрењанински пут 11, 07 број 404-ЈН-185/19-201 

од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Porsche inter auto“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

33) Да је понуда понуђача Живица Русован  пр СЗТР „Аутосервис M&M“ Нови Сад, Задружна 47, 07 број 

404-ЈН-185/19-230 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 13:44 часова.  

Понуђач Живица Русован  пр СЗТР „Аутосервис M&M“ Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
34) Да је понуда понуђача „АЦ Интерсрем“ доо Ветерник Новосадски пут 112, 07 број 404-ЈН-185/19-232 
од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 13:58 часова.  
Понуђач „АЦ Интерсрем“ доо Ветерник доставио је понуду за: 
 
    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
35) Да је понуда понуђача „Стојанов ауто“ доо Нови Сад, Зрењанински пут 12, 07 број 404-ЈН-185/19-233  
од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:04 часова.  
Понуђач „Стојанов ауто“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 
 
    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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36) Да је понуда понуђача „Стојанов“ доо Нови Сад, Зрењанински пут 16, 07 број 404-ЈН-185/19-234 од 
07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:04 часова.  
Понуђач „Стојанов“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 
 
    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
37) Да је понуда понуђача Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања, Радомира Лазића 48, 07 број 404-
ЈН-185/19-241 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  
Понуђач Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања доставио је понуду за: 
 
    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
38) Да је понуда понуђача „Vatreks Rescue“ доо Београд, Антифашистичке борбе 23 г/1/1, 07 број 404-ЈН-
185/19-243 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:38 часова.  
Понуђач „Vatreks Rescue“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 
40) Да је понуда понуђача „Новус М Плус Трејд“ доо Нови Сад, Трг Марије Трандафил 18, 07 број 404-ЈН-
185/19-244 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:55 часова.  
Понуђач „Новус М Плус Трејд“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 
 
    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
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-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на 
 
40) Да је понуда понуђача „Ватроспрем производња“ доо Београд, Кумодрашка 178, 07 број 404-ЈН-185/19-
248 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:48 часова.  
Понуђач „Ватроспрем производња“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 
41) Да је понуда понуђача „Балканпрогрес“ доо Крушевац, Јордана Симића 1, 07 број 404-ЈН-185/19-249 од 

08.11.2019. године,  прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:49 часова.  

Понуђач „Балканпрогрес“ доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

   1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
   Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног 

споразума, техничке карактеристике, место извршење услуге и Модел захтева за достављање понуда који се 
налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације . Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера 
понуђача за закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да 
накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра 
се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 

 
  Како је понуђач „Балканпрогрес“ доо Крушевац испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је 

оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
42) Да је понуда понуђача „Три М ауто центар“ доо Београд, Водоводска 158 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-266 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:08 часова.  

Понуђач „Три М ауто центар“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 
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- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
43) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо Београд, Војводе Степе 473, 07 број 404-ЈН-185/19-250 од 
08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:55 часова.  
Понуђач „Велауто плус“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове. 
 
44) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак, Браће Станић 45, 07 број 404-ЈН-185/19-251 од 
08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:15 часова.  
Понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак доставио је понуду за: 
 
    1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 
45) Да је понуда понуђача „West beocar“ доо Београд. Аутопут Београд Нови Сад 150 д, 07 број 404-ЈН-
185/19-267 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:09 часова.  
Понуђач „West beocar“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
46) Да је понуда понуђача „British motors“ доо Београд, Зрењанински пут 11, 07 број 404-ЈН-185/19-272 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:34 часова.  

Понуђач „British motors“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 



357 |7 1 4  

 

47) Да је понуда понуђача „Аутокомерц“ доо Београд Сурчин, Светог Саве 84 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-267 
од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 13:01 часова.  
Понуђач „Аутокомерц“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове. 
 
48) Да је понуда понуђача СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш 4, 07 број 404-ЈН-185/19-280 од 
12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 11:26 часова.  
Понуђач СП „Ласта“ ад Београд доставио је понуду за: 
 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 
49) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб, 07 број 404-ЈН-185/19-284 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 14:36 часова.  

Понуђач „Иди Нинчић“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 
50) Да је понуда понуђача  „МПН Промет“ доо Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф, 07 број 404-ЈН-
185/19-285 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 15:03 часова.  
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Понуђач „МПН Промет“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „МПН Промет“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
51) Да је понуда понуђача  „Леми комерц транс“ доо Београд, Водоводска 158, 07 број 404-ЈН-185/19-288 од 
13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:39 часова.  
Понуђач „Леми комерц транс“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
 

52) Да је понуда понуђача „Coning“ доо Београд, Аутопут за Нови Сад 68, 07 број 404-ЈН-185/19-289 од 
13.11.2019. године,  прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:41 часова.  
Понуђач „Coning“ доо Београд доставио је понуду за: 
 
   1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

  Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда 
који се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације . Међутим, имајући у виду да је Понуђач 
доставио потписан Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити 
намера понуђача за закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да 
накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра 
се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 

 
  Како је понуђач „Coning“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 

прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

ПАРТИЈА 15 –ПУ ПАНЧЕВО 
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    За Партију 15– ПУ Панчево прибављене су следеће понуде понуђача:  

 
1) „Klimashop“ доо, Бегеч Ул.Николе Тесле 25 
2) „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 
3) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
4) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
5) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
6) ПР Драган Марчетић, Панчево ул. Новосељански пут 157г 
7) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
8) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  
9) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 
10) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
11) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
12) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
13) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
14) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
15) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
16) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 
17) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
18) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 

19) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
20) Младен Косанић пр „Аутосервис Косанић“  Панчево, Карађорђева 86 
21) Бојан Маринковић пр „Аутосервис Маринковић“ Панчево, Јове Максина 53 
22) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
23) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
24) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
25) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25 
26) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
27) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
28) „Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин, Огњеслава Костовића 5 са подизвођачем САР М.Мијатовић 

Мирослав Зрењанин 
29) „Ауторемонт Пивашевић“ доо, Панчево Ул. Јабучки пут36 
30) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
31) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
32) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 
33) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
34) „Mišić group“ доо, Београд Ул. Димитрија Туцовића 144 
35) „АЦ Интерсрем“ доо, Ветерник Новосадски пут 112 
36) „Стојанов ауто“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 12 
37) „Стојанов“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 16 
38) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
39) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
40) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 
41) „Три М ауто центар“ доо, Београд ул. Водоводска 158 ц 

42) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
43) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
44) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
45) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
46) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
47) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
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48) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
49) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
50) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 
1) Да је понуда понуђача „Klimashop“ доо Бегеч, Николе Тесле 25, 07 број 404-ЈН-185/19-16 од 30.10.2019. 
године, прихватљива код путничких возила (путничка, комби, теренска и др.) за аутомеханичарске и 
аутоелектричарске услуге и код путничких возила (путничка, комби, теренска и др.) и теретних возила, аутобуса, 
радних машина и др. за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд), и прихватљива за поправку и 
сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-
а, а неприхватљива код теретних возила, аутобуси, радних машина и др.  за аутомеханичарске и 
аутоелектричарске услуге, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 
106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.10.2019. године у 10:50 часова.  
Понуђач „Klimashop“ доо Бегеч доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 

3. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је код 
путничких возила (путничка, комби, теренска и др.) за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге и код 
путничких возила (путничка, комби, теренска и др.) и теретних возила, аутобуси, радних машина и др. за остале 
занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд), и за поправку и сервисирање ватрогасних система, пумпи и 
друге опреме, доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док код теретних возила, аутобуса, радних 
машина и др.  за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге, није доказао да испуњава додатни услов у складу 
са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, понуђач није доставио доказ да поседује радионички простор тражене површине за 
извршење услуга наведених услуга код теретних возила, аутобуса, радних машина и др. 
 
Како је понуђач „Klimashop“ доо Бегеч испунио све захтеве Наручиоца за аутомеханичарске, аутоелектричарске 
услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале занатске радове и услуге (обрада главе 
мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     
 
2) Да је понуда понуђача „DDM Company“ доо Нови Сад, Др. Светислава Касапиновића 9, 07 број 404-
ЈН-185/19-28 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  
Понуђач „DDM Company“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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3) Да је понуда понуђача „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26 , 07 број 404-ЈН-
185/19-41 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:10 часова.  
 Понуђач „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 
4) Да је понуда понуђача „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-
185/19-48 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  
 Понуђач „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 
5) Да је понуда понуђача „КПМ Компресори“ доо Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-
185/19-50 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  
 Понуђач „КПМ Компресори“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 
6) Да је понуда понуђача ПР Драган Марчетић, Панчево ул. Новосељански пут 157г, 07 број 404-ЈН-
185/19-68 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 12:54 часова.  
Понуђач ПР Драган Марчетић, Панчево доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове 
      
7) Да је понуда понуђача „Ехом Ауто“ доо Београд, Северени Булевар 6, 07 број 404-ЈН-185/19-71 од 
04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 13:32 часова.  
Понуђач „Ехом Ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 
8) Да је понуда понуђача ,,Reno Sava“ доо Београд, Миријевски Булевар 37, 07 број 404-ЈН-185/19-81 од 
05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 07:53 часова.  
Понуђач ,,Reno Sava“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 
9) Да је понуда понуђача Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, 

Цветка Павловића 11, 07 број 404-ЈН-185/19-83 од 05.11.2019. године, прихватљива за аутомеханичарске и 

аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова и за остале занатске радове и 

услуге (обрада главе мотора итд) у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за 

лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и 

члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 08:52 часова.  

Понуђач Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за 

остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, 

док за лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

 

Како је понуђач Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр испунио све захтеве 

Наручиоца за аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије 

точкова, и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена 

као прихватљива.              

 
10) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, Коњевићи бб, 07 број 404-ЈН-185/19-85 од 
05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:15 часова.  
Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 
11) Да је понуда понуђача „Hyundai Србија“ доо Београд, Милутина Миланковића 7в, 07 број 404-ЈН-
185/19-85 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:28 часова.  
Понуђач „Hyundai Србија“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
12) Да је понуда понуђача „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5, 07 број 404-ЈН-185/19-106 од 
05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:40 часова.  
Понуђач „Аутопромет“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове. 
 
13) Да је понуда понуђача „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б, 07 број 404-ЈН-185/19-132 од 
05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:08 часова.  
Понуђач „Genuine servis“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
14) Да је понуда понуђача „Гасоп“ доо Београд, Заплањска 84 е, 07 број 404-ЈН-185/19-145 од 05.11.2019. 
године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:27 часова.  
Понуђач „Гасоп“ доо Београд доставио је понуду за: 
 
1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 
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Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног 
споразума, техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера 
понуђача за закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да 
накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра 
се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
Како је понуђач „Гасоп“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
15) Да је понуда понуђача „Диг“доо Крушевац, Доситејева 9/115, 07 број 404-ЈН-185/19-147 од 05.11.2019. 
године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-240 од 07.11.2019. године , прихватљива у складу са 
одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:19 часова, као и допуна понуде која је 
пристигла дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  
Понуђач „Диг“доо Крушевац доставио је понуду за: 
 
      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
     -  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
16) Да је понуда понуђача „Ауто центар Радосављевић“ доо Сремска Митровица, Димитрија Давидовића 
11, 07 број 404-ЈН-185/19-157 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 
33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 13:50 часова.  
Понуђач „Ауто центар Радосављевић“ доо Сремска Митровица доставио је понуду за: 

 
      1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
17) Да је понуда понуђача “Plattner” доо Бачка Паланка, Новосадски пут 19, 07 број 404-ЈН-185/19-159 од 
05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:25 часова.  
Понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка доставио је понуду за: 
 
    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 
     - аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
      - вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда 
који се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач 
доставио потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење 
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уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената 
предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
18) Да је понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, 
Радојке Лакић 5, 07 број 404-ЈН-185/19-160 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 
кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:40 часова.  
Како Понуђач Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд није означио за 
коју партију и за коју врсту возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за 
партију 15. ПУ Панчево. 

 
Прегледом понуде понуђача утврђено је да исти није доставио изјаву да је поштовао 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 сходно члану 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
 
Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 
сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 
Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 
Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 
стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ 
Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 
тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 
 
19) Да је понуда понуђача „КДД ауто“ доо Београд, Вишњичка 53 а, 07 број 404-ЈН-185/19-161 од 
05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:41 часова.  
Понуђач „КДД ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 
 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

20) Да је понуда понуђача Младен Косанић пр „Аутосервис Косанић“  Панчево, Карађорђева 86, 07 број 
404-ЈН-185/19-166 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 08:16 часова.  
Понуђач Младен Косанић пр „Аутосервис Косанић“  Панчево доставио је понуду за: 
 
       1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
        - лимарско-фарбарске радове, 
        - вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
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21) Да је понуда понуђача Бојан Маринковић пр „Аутосервис Маринковић“ Панчево, Јове Максина 53, 
07 број 404-ЈН-185/19-167 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. 
ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 08:17 часова.  
Понуђач Бојан Маринковић пр „Аутосервис Маринковић“ Панчево доставио је понуду за: 
 
       1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.):  
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 
 
22) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо Београд, ул. Вишњички венац 35, 07 број 404-ЈН-185/19-169 од 
06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 08:54 часова.  
Понуђач „Аутолине“ доо Београд доставио је понуду за: 
 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
23) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо Нови Сад, Футошка 102, 07 број 404-ЈН-185/19-173 од 
06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:16 часова.  
Понуђач „Трио моторс“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 
 
    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

24) Да је понуда понуђача „Ником ауто“ доо Крагујевац, Лепенички булевар 47, 07 број 404-ЈН-185/19-175 
од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  
Понуђач „Ником ауто“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 
 
      1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 
      - вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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25) Да је понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, Кнеза Михаила 25, 07 број 
404-ЈН-185/19-185 од 06.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 
члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:18 часова.  
Понуђач ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- лимарско-фарбарски радови. 

 
Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење 
Министарства финансија Пореске управе – Београд о  измиреним доспелим обавезама по основу доприноса за 
обавезно здравствено осигурање. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Такође, прегледом понуде утврђено је да понуђач није доставио потписан модел Оквирног споразума, Уговора и 
Наруџбенице. 
 
Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, оцењена је 
као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. 
став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 
 
26) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо Београд, Вождовачки кружни пут 17, 07 број 404-ЈН-185/19-
191 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:00 часова.  
Понуђач „Ликос ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
27) Да је понуда понуђача „Nine“ доо Београд, Радничка 1,, 07 број 404-ЈН-185/19-193 од 06.11.2019. године, 
прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:26 часова.  
Понуђач „Nine“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
28) Да је понуда „Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин, Огњеслава Костовића 5 са подизвођачем 
САР М. Мијатовић Мирослав пр, Зрењанин, 07 број 404-ЈН-185/19-194 од 06.11.2019. године, 
неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 
1. тачка ЗЈН- а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:45 часова.  
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Понуђач „Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин, Огњеслава Костовића 5 са подизвођачем САР М. 
Мијатовић Мирослав пр, Зрењанин доставио је понуду за: 
 
    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доставио доказао да подизвођач испуњава 
услов предвиђен одредбом члана 75. став 1. тачка 4. ЗЈН-а, а у вези са чланом 80 став. 5 ЗЈН-а, односно није у 
целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС. 
Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење Министарства финансија Пореске 
управе о  измиреним доспелим обавезама на свим уплатним рачунима који су у надлежности Пореске управе. 
Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је подизвођач измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Сходно свему наведеном, понуда понуђача Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин, Огњеслава 
Костовића 5 са подизвођачем САР М. Мијатовић Мирослав пр, Зрењанин, оцењена је као 
неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 
1. тачка 1 ЗЈН- а. 
 
29) Да је понуда понуђача „Ауторемонт Пивашевић“ доо Панчево, Јабучки пут 36, 07 број 404-ЈН-185/19-
200 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  
Понуђач „Ауторемонт Пивашевић“ доо, Панчево доставио је понуду за: 
 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

- аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
- лимарско-фарбарске радове, 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, 
- остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 
30) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо Зрењанин, Манастирска 9, 07 број 404-ЈН-185/19-201 од 
07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  
Понуђач „Точак ауто“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 
 
    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
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-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 
31) Да је понуда понуђача „Prestige plus“ доо Крагујевац, Слободе 5 а, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 
07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 10:23 часова.  
Понуђач „Prestige plus“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.).  
 
32) Да је понуда понуђача „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9, 07 број 404-ЈН-185/19-213 од 
07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 11:33 часова.  
Понуђач „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 
 
    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 
33) Да је понуда понуђача „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 
07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:04 часова.  
Понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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34) Да је понуда понуђача „Mišić group“ доо, Београд, Ул. Димитрија Туцовића 144, 07 број 404-ЈН-185/19-
221 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:23 часова.  
Понуђач „Mišić group“ доо, Београд доставио је понуду за: 
 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

- остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
35) Да је понуда понуђача „АЦ Интерсрем“ доо Ветерник Новосадски пут 112, 07 број 404-ЈН-185/19-232 
од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 13:58 часова.  
Понуђач „АЦ Интерсрем“ доо Ветерник доставио је понуду за: 
 
    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
36) Да је понуда понуђача „Стојанов ауто“ доо Нови Сад, Зрењанински пут 12, 07 број 404-ЈН-185/19-233  
од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:04 часова.  
Понуђач „Стојанов ауто“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 
 
    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
37) Да је понуда понуђача „Стојанов“ доо Нови Сад, Зрењанински пут 16, 07 број 404-ЈН-185/19-234 од 
07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:04 часова.  
Понуђач „Стојанов“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 
 
    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
38) Да је понуда понуђача Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања, Радомира Лазића 48, 07 број 404-
ЈН-185/19-241 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  
Понуђач Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања доставио је понуду за: 
 
    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
39) Да је понуда понуђача „Vatreks Rescue“ доо Београд, Антифашистичке борбе 23 г/1/1, 07 број 404-ЈН-
185/19-243 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:38 часова.  
Понуђач „Vatreks Rescue“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 
40) Да је понуда понуђача „Новус М Плус Трејд“ доо Нови Сад, Трг Марије Трандафил 18, 07 број 404-ЈН-
185/19-244 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:55 часова.  
Понуђач „Новус М Плус Трејд“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 
 
    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на 
 

41) Да је понуда понуђача „Три М ауто центар“ доо Београд, Водоводска 158 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-266 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:08 часова.  

Понуђач „Три М ауто центар“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
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      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
42) Да је понуда понуђача „Ватроспрем производња“ доо Београд, Кумодрашка 178, 07 број 404-ЈН-185/19-
248 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:48 часова.  
Понуђач „Ватроспрем производња“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 
43) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо Београд, Војводе Степе 473, 07 број 404-ЈН-185/19-250 од 
08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:55 часова.  
Понуђач „Велауто плус“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове. 
 
44) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак, Браће Станић 45, 07 број 404-ЈН-185/19-251 од 
08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:15 часова.  
Понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак доставио је понуду за: 
 
    1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 
45) Да је понуда понуђача „West beocar“ доо Београд. Аутопут Београд Нови Сад 150 д, 07 број 404-ЈН-
185/19-267 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:09 часова.  
Понуђач „West beocar“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
46) Да је понуда понуђача „Аутокомерц“ доо Београд Сурчин, Светог Саве 84 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-267 
од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 13:01 часова.  
Понуђач „Аутокомерц“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове. 
 
47) Да је понуда понуђача СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш 4, 07 број 404-ЈН-185/19-280 од 
12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 11:26 часова.  
Понуђач СП „Ласта“ ад Београд доставио је понуду за: 
 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 
48) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб, 07 број 404-ЈН-185/19-284 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 14:36 часова.  

Понуђач „Иди Нинчић“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 
49) Да је понуда понуђача  „МПН Промет“ доо Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф, 07 број 404-ЈН-
185/19-285 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 15:03 часова.  
Понуђач „МПН Промет“ доо Београд доставио је понуду за: 
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1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „МПН Промет“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
50) Да је понуда понуђача  „Леми комерц транс“ доо Београд, Водоводска 158, 07 број 404-ЈН-185/19-288 од 
13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:39 часова.  
Понуђач „Леми комерц транс“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
 

ПАРТИЈА 16 –ПУ ПИРОТ 

 

За Партију 16 – ПУ Пирот прибављене су следеће понуде понуђача:  

 
1) Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић Предузетник, Лесковац Ул. Скадарска 2 

2) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 

3) ЗТР „Сервис Буца“  Тања Стевановић пр, Лесковац, Горње Синковце 

4) Аутолимарско лакирерска механичарска радња ЛМ Милан Живковић предузетник, Бела Паланка 

5) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 

6) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 

7) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

8) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

9) „ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац Божидара Величковића 1 

10) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

11) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 

12) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

13) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

14) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

15) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

16) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

17) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

18) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

19) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

20) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 
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21) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 

22) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 

23) ПР Зоран Михајловић „Аутошоп и Аутосервис“, Пирот Ул. Николе Пашића 11 

24) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

25) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

26) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

27) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

28) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

29) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 

30) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

31) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

32) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

33) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

34) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 

35) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25 

36) „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 

37) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

38) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

39) „Racing auto Alfa“ доо, Ниш Ул.Горноматејевачка 

40) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 

41) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

42) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 

43) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

44) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

45) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 

46) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 

47) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

48) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

49) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

50) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

51) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

52) ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ , Ниш Ул. Краља Стевана Првовенчаног 40  

53) ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17 

54) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 

55) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

56) „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица Загужање 

57) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

58) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

59) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

60) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

61) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 
1) Да је понуда понуђача Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић предузетник, 
Лесковац , Скадарска 2, 07 број 404-ЈН-185/19-8 од 23.10.2019. године,  прихватљива у складу са одредбама 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 23.10.2019. године у 12:20 часова.  
Понуђач Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић предузетник, Лесковац доставио је 
понуду за: 
 
   1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

     Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног 
споразума, техничке карактеристике, место извршење услуге и Модел захтева за достављање понуда који се 
налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације . Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера 
понуђача за закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да 
накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра 
се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 

 
Како је понуђач Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић предузетник, Лесковац   
испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 
2)  Да је понуда понуђача „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8, 07 број 404-
ЈН-185/19-11 од 28.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.10.2019. године у 10:32 часова.  
Понуђач „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

3)  Да је понуда понуђача ЗТР „Сервис Буца“  Тања Стевановић пр, Лесковац, Горње Синковце, 07 број 
404-ЈН-185/19-20 од 30.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.10.2019. године у 11:20 часова.  
Понуђач ЗТР „Сервис Буца“  Тања Стевановић пр, Лесковац доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 
4) Да је понуда понуђача Аутолимарско лакирерска механичарска радња ЛМ Милан Живковић 
предузетник, Бела Паланка, Пролетерска 4, 07 број 404-ЈН-185/19-21 од 31.10.2019. године, прихватљива у 
складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 31.10.2019. године у 11:20 часова.  
 Понуђач Аутолимарско лакирерска механичарска радња ЛМ Милан Живковић предузетник, Бела 
Паланка, Пролетерска 4, доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова.      
 

5)  Да је понуда понуђача „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82, 07 број 404-
ЈН-185/19-25 од 31.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 31.10.2019. године у 11:20 часова.  
Понуђач „Car Box“ доо Ниш доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове. 

 

6) Да је понуда понуђача „Raavex group“доо Ниш, Бул. Цара Константина бб, 07 број 404-ЈН-185/19-38 од 
01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 13:40 часова.  
Понуђач „Raavex group“доо Ниш доставио је понуду за: 
 
      1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.) 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

7)  Да је понуда понуђача „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26 , 07 број 404-ЈН-
185/19-41 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:10 часова.  
 Понуђач „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

8)  Да је понуда понуђача „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-
185/19-48 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  
 Понуђач „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

9) Да је понуда понуђача ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац Божидара Величковића 1, 07 

број 404-ЈН-185/19-49 од 04.11.2019. године,   прихватљива за вулканизерске услуге и подешавање геометрије 
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точкова и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) у складу са одредбом члана 3. ставом 1. 

тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге и лимарско фарбарске 

услуге, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 

ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

Понуђач ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Понуђач је за, вулканизерске 

услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) 

доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге и 

лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатне услове у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о коришћењу шлеп возила као и поседовању коморе за фарбање. 

  
     Даљим прегледом понуде, констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног 

споразума, техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера 
понуђача за закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да 
накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра 
се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 

 
Како је понуђач ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац испунио све захтеве Наручиоца за 

вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова,као и за остале занатске радове и услуге (обрада главе 

мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

 

10)  Да је понуда понуђача „КПМ Компресори“ доо Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-
185/19-50 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  
 Понуђач „КПМ Компресори“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

11)  Да је понуда понуђача „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина, 07 број 404-ЈН-
185/19-51 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  
Понуђач „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

12)  Да је понуда понуђача „Гибањ“ доо Крушевац, Бруски пут 139, 07 број 404-ЈН-185/19-65 од 04.11.2019. 
године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 11:52 часова.  
Понуђач „Гибањ“ доо Крушевац доставио је понуду за: 
 
         1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
 

- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гибањ“ доо Крушевац испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 
13)  Да је понуда понуђача „Ехом Ауто“ доо Београд, Северени Булевар 6, 07 број 404-ЈН-185/19-71 од 
04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 13:32 часова.  
Понуђач „Ехом Ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

14)  Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, Коњевићи бб, 07 број 404-ЈН-185/19-85 од 
05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:15 часова.  
Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 
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- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 

15)  Да је понуда понуђача „Hyundai Србија“ доо Београд, Милутина Миланковића 7в, 07 број 404-ЈН-
185/19-85 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:28 часова.  
Понуђач „Hyundai Србија“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

16) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина, Словенски пут 25, 07 број 404-ЈН-185/19-96 од 
05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:36 часова.  
Понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

17) Да је понуда понуђача „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5, 07 број 404-ЈН-185/19-118 од 
05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:40 часова.  
Понуђач „Аутопромет“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове. 

 

18) Да је понуда понуђача “Interauto trade”доо Чачак, Прељина бб, 07 број 404-ЈН-185/19-126 од 05.11.2019. 
године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:45 часова.  
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Понуђач „Interauto trade”доо Чачак доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 
19)  Да је понуда понуђача „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б, 07 број 404-ЈН-185/19-132 од 
05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:08 часова.  
Понуђач „Genuine servis“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
20)  Да је понуда понуђача „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб, 07 број 404-ЈН-185/19-133 
од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  
Понуђач „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
21)  Да је понуда понуђача „Машинопромет“ доо Врање, Радничка 32, 07 број 404-ЈН-185/19-136 од 
05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  
Понуђач „Машинопромет“ доо Врање доставио је понуду за: 
 
    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 
 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 

      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 
 

22) Да је понуда понуђача „Cargo E-bay“ доо Ниш, Пантелејска 59, 07 број 404-ЈН-185/19-141 од 05.11.2019. 
године,   прихватљива за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање 
геометрије точкова и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) у складу са одредбом члана 3. 
ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно 
испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  
Понуђач „Cargo E-bay“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 
   1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале 

занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за 

лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

 

 Даљим прегледом понуде, констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног 
споразума, техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера 
понуђача за закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно 
тражи измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Cargo E-bay“ доо Ниш испунио све захтеве Наручиоца за аутомеханичарске, 

аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале занатске радове и 

услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     
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23)  Да је понуда понуђача ПР Зоран Михајловић „Аутошоп и Аутосервис“, Пирот,  Николе Пашића 11, 
07 број 404-ЈН-185/19-142 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. 
ЗЈН-а. 

 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  
Понуђач ПР Зоран Михајловић „Аутошоп и Аутосервис“, Пирот доставио је понуду за: 
 
    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 
24)  Да је понуда понуђача „Идеал ауто“ доо Ниш, Стари пут Београд Ниш бб, 07 број 404-ЈН-185/19-143 
од 05.11.2019. године,   прихватљива за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге у складу са одредбом 
члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису 
кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:13часова.  
Понуђач „Идеал ауто“ доо Ниш доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове. 
 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за 

лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

Како је понуђач „Идеал ауто“ доо Ниш испунио све захтеве Наручиоца за аутомеханичарске и 

аутоелектричарске услуге његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

 
25) Да је понуда понуђача „Ауто Миг“ доо Ниш, Стари пут Београд, Ниш бб, 07 број 404-ЈН-185/19-144 од 
05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:13 часова.  
Понуђач „Ауто Миг“ доо Ниш доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
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26) Да је понуда понуђача „Гасоп“ доо Београд, Заплањска 84 е, 07 број 404-ЈН-185/19-145 од 05.11.2019. 
године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:27 часова.  
Понуђач „Гасоп“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
Како је понуђач „Гасоп“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 
27) Да је понуда понуђача „Диг“доо Крушевац, Доситејева 9/115, 07 број 404-ЈН-185/19-147 од 05.11.2019. 
године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-240 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са 
одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:19 часова, као и допуна понуде која је 
пристигла дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  
 
Понуђач „Диг“доо Крушевац доставио је понуду за: 
 
      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
28) Да је понуда понуђача “Plattner” доо Бачка Паланка, Новосадски пут 19, 07 број 404-ЈН-185/19-159 од 
05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:25 часова.  
Понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка доставио је понуду за: 
 
    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 
 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
Како је понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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29.) Да је понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, 
Радојке Лакић 5, 07 број 404-ЈН-185/19-160 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 
кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:40 часова.  
Како Понуђач Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд није означио за 
коју партију и за коју врсту возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за 
партију 16. ПУ Пирот. 
 
Прегледом понуде понуђача утврђено је да исти није доставио изјаву да је поштовао 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 сходно члану 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 
сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 
Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 
Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 
стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ 
Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 
тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 
30) Да је понуда понуђача „КДД ауто“ доо Београд, Вишњичка 53 а, 07 број 404-ЈН-185/19-161 од 
05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:41 часова.  
Понуђач „КДД ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

31) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо Нови Сад, Футошка 102, 07 број 404-ЈН-185/19-173 од 
06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:16 часова.  
 
Понуђач „Трио моторс“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 
 
    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 



386 |7 1 4  

 

 
32) Да је понуда понуђача „Ником ауто“ доо Крагујевац, Лепенички булевар 47, 07 број 404-ЈН-185/19-175 
од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  
 
Понуђач „Ником ауто“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 
 
    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

33) Да је понуда понуђача „Мотор“ доо Јагодина, Кабловска бб, 07 број 404-ЈН-185/19-176 од 06.11.2019. 
године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  
Понуђач „Мотор“ доо Јагодина доставио је понуду за: 
 
    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 

34) Да је понуда понуђача „Ресор“ доо Гаџин Хан, Милоша Обилића бб, 07 број 404-ЈН-185/19-179 од 
06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:00 часова.  
Понуђач „Ресор“ доо Гаџин Хан доставио је понуду за: 
 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
2. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
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- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 
 

35) Да је понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, Кнеза Михаила 25, 07 број 
404-ЈН-185/19-185 од 06.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 
члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:18 часова.  
Понуђач ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- лимарско-фарбарски радови. 

 
Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење 
Министарства финансија Пореске управе о  измиреним доспелим обавезама по основу доприноса за обавезно 
здравствено осигурање. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Такође, прегледом понуде утврђено је да понуђач није доставио потписан модел Оквирног споразума, Уговора и 
Наруџбенице. 
 
Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, оцењена је 
као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. 
став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 
36) Да је понуда понуђача „Touring Europa“ доо Ниш, Лесковачка бб, 07 број 404-ЈН-185/19-187 од 
06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 11:08 часова.  
Понуђач „Touring Europa“ доо Ниш доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 

37) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо Београд, Вождовачки кружни пут 17, 07 број 404-ЈН-185/19-
191 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:00 часова.  
Понуђач „Ликос ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 



388 |7 1 4  

 

38)  Да је понуда понуђача „Nine“ доо Београд, Радничка 1, 07 број 404-ЈН-185/19-193 од 06.11.2019. године, 
прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:26 часова.  
Понуђач „Nine“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
39)  Да је понуда понуђача „Racing auto Alfa“ доо Ниш, Горноматејевачка 118, 07 број 404-ЈН-185/19-196 од 
07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  
Понуђач „Racing auto Alfa“ доо Ниш доставио је понуду за: 
 
    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
 

40)  Да је понуда понуђача „ДРЈ“ доо Параћин, Доња Мутинца бб, 07 број 404-ЈН-185/19-198 од 07.11.2019. 
године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  
Понуђач „ДРЈ“ доо Параћин доставио је понуду за: 
 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 

41) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо Зрењанин, Манастирска 9, 07 број 404-ЈН-185/19-201 од 
07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  
Понуђач „Точак ауто“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 
 
    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 

42)  Да је понуда понуђача „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац, 07 број 
404-ЈН-185/19-208 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:52 часова.  
Понуђач „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац доставио је понуду за: 
 
    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 
 

43) Да је понуда понуђача „Prestige plus“ доо Крагујевац, Слободе 5 а, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 
07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 10:23 часова.  
Понуђач „Prestige plus“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.).  
 

44) Да је понуда понуђача „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б, 07 број 404-ЈН-185/19-217 од 
07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:04 часова.  
Понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
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измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 
45) Да је понуда понуђача „Ауто Грифон“ доо Ниш, Николе Тесле бб, 07 број 404-ЈН-185/19-223 од 
07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:48 часова.  
Понуђач „Ауто Грифон“ доо Ниш доставио је понуду за: 
 
    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
46)  Да је понуда понуђача „Ауто центар Крунић“ доо Ниш, Булевар Цара Константина бб, 07 број 404-
ЈН-185/19-226 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 13:25 часова.  
Понуђач „Ауто центар Крунић“ доо Ниш доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
47) Да је понуда понуђача Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања, Радомира Лазића 48, 07 број 404-
ЈН-185/19-241 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  
Понуђач Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања доставио је понуду за: 
 
    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

48)  Да је понуда понуђача „Vatreks Rescue“ доо Београд, Антифашистичке борбе 23 г/1/1, 07 број 404-ЈН-
185/19-243 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:38 часова.  
Понуђач „Vatreks Rescue“ доо Београд доставио је понуду за: 
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1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу 
 

49) Да је понуда понуђача „Ватроспрем производња“ доо Београд, Кумодрашка 178, 07 број 404-ЈН-185/19-
248 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:48 часова.  
Понуђач „Ватроспрем производња“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 
 

50) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо Београд, Војводе Степе 473, 07 број 404-ЈН-185/19-250 од 
08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:55 часова.  
Понуђач „Велауто плус“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове. 

 
51) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак, Браће Станић 45, 07 број 404-ЈН-185/19-251 од 
08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:15 часова.  
Понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак доставио је понуду за: 
 
    1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 

52) Да је понуда понуђача ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ Ниш, Краља Стевана Првовенчаног 
40,  07 број 404-ЈН-185/19-257 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 
33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:37 часова.  
Понуђач ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ Ниш доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
       - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.).  

 
53) Да је понуда понуђача ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод, Пролетерска 17, 07 број 404-
ЈН-185/19-258 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:38 часова.  
Понуђач ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод доставио је понуду за: 
 
    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 

54) Да је понуда понуђача „Нишауто група“ доо Ниш, Булевар Николе Тесле бб, 07 број 404-ЈН-185/19-263 
од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:59 часова.  
Понуђач „Нишауто група“ доо Ниш доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 

55) Да је понуда понуђача „West beocar“ доо Београд. Аутопут Београд Нови Сад 150 д, 07 број 404-ЈН-
185/19-267 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:09 часова.  
Понуђач „West beocar“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
56) Да је понуда понуђача „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица Загужање, 07 број 404-ЈН-185/19-273 од 
08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:44 часова.  
Понуђач „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица доставио је понуду за: 
 
    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
57)  Да је понуда понуђача „Аутокомерц“ доо Београд Сурчин, Светог Саве 84 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-267 
од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 13:01 часова.  
Понуђач „Аутокомерц“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове. 

 
58) Да је понуда понуђача СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш 4, 07 број 404-ЈН-185/19-280 од 
12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 11:26 часова.  
Понуђач СП „Ласта“ ад Београд доставио је понуду за: 
 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
 

59) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб, 07 број 404-ЈН-185/19-284 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 14:36 часова.  

Понуђач „Иди Нинчић“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

60) Да је понуда понуђача  „МПН Промет“ доо Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф, 07 број 404-ЈН-
185/19-285 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 15:03 часова.  
Понуђач „МПН Промет“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
Како је понуђач „МПН Промет“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 
61) Да је понуда понуђача  „Леми комерц транс“ доо Београд, Водоводска 158, 07 број 404-ЈН-185/19-288 од 
13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:39 часова.  
Понуђач „Леми комерц транс“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови. 
 
 
 
 
 
 

ПАРТИЈА 17 –ПУ ПОЖАРЕВАЦ 

 

За Партију 17 – ПУ Пожаревац прибављене су следеће понуде понуђача:  

 
1) Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина Бресје бб 

2) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 

3) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 
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4) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

5) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

6) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

7) „ВГ Комерц 2010“ д.о.о. Велико Градиште, Бошка Вребалова 11 

8) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

9) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  

10) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 

11) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

12) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

13) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

14) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

15) „Bibo car“доо, Пожаревац, Љубичевска насеља бб са подизвођачем ПД „Ауто Миркос „ д.о.о. 

Пожаревац 

16) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

17) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

18) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

19) ПД „Ауто Миркос“ доо, Пожаревац Ул.Љубичевска Љубичево бб 

20) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

21) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

22) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 

23) ПР Јадранко Стојановић „Аутопериониоца МБ 2002“, Смедеревска Паланка Ул. Црвене Армије 21 а 

24) ПР Александар Јефтић „Цацко и Аца“, Кусадак 

25) Самостална аутомеханичарска радња „Пауновић“, Осипаоница Ул. 16.октобар 14 

26) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

27) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 

28) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

29) СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 11 

30) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

31) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

32) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

33) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25 

34) ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац Ул.Кнеза Михаила 101 

35) „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  

36) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

37) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

38) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 

39) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

40) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

41) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

42) „Mišić group“ доо, Београд Ул. Димитрија Туцовића 144 

43) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

44) „Аутотранспорт“ доо, Костолац Ул. Николе Тесле 19 

45) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

46) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
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47) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

48) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

49) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

50) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

51) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

52) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

53) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

54) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

55) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 
1) Да је понуда понуђача Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина Бресје бб, 07-404-ЈН-185/19-6 од 

22.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 22.10.2019. године у 12:51 часова.  

Понуђач Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина доставио је понуду за:  

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- лимарско-фарбарске радове.  

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина испунио све остале захтеве Наручиоца 
његова понуда је оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
2) Да је понуда понуђача „Viva company“  доо Крагујевац, Миодрага Влајића Шуке 10, 07 број 404-ЈН-

185/19-29 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  

Понуђач „Viva company“  доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

      1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.) 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

3) Да је понуда понуђача „Томић ауто 034“ доо Крагујевац, Горњомилановачка 82а, 07 број 404-ЈН-185/19-
37 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 13:40 часова.  

Понуђач „Томић ауто 034“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
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      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4) Да је понуда понуђача „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26 , 07 број 404-ЈН-

185/19-41 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:10 часова.  

 Понуђач „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

5) Да је понуда понуђача „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-48 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

6) Да је понуда понуђача „КПМ Компресори“ доо Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-50 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Компресори“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

7) Да је понуда понуђача „ВГ Комерц 2010“ д.о.о. Велико Градиште, Бошка Вребалова 11, 07 број 404-ЈН-

185/19-53 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

Понуђач „ВГ Комерц 2010“ д.о.о. Велико Градиште доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 

8) Да је понуда понуђача „Ехом Ауто“ доо Београд, Северени Булевар 6, 07 број 404-ЈН-185/19-71 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 13:32 часова.  

Понуђач „Ехом Ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

9) Да је понуда понуђача ,,Reno Sava“ доо Београд, Миријевски Булевар 37, 07 број 404-ЈН-185/19-81 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 07:53 часова.  

Понуђач ,,Reno Sava“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
10) Да је понуда понуђача Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, 

Цветка Павловића 11, 07 број 404-ЈН-185/19-83 од 05.11.2019. године, прихватљива за аутомеханичарске и 

аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова и за остале занатске радове и 

услуге (обрада главе мотора итд) у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за 

лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и 

члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 08:52 часова.  

Понуђач Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале 

занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за 

лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

 

Како је понуђач Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр испунио све захтеве 

Наручиоца за аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије 

точкова, и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као 

прихватљива.     

 
11) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, Коњевићи бб, 07 број 404-ЈН-185/19-85 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 

11) Да је понуда понуђача „Hyundai Србија“ доо Београд, Милутина Миланковића 7в, 07 број 404-ЈН-

185/19-85 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:28 часова.  

Понуђач „Hyundai Србија“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

12) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина, Словенски пут 25, 07 број 404-ЈН-185/19-96 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:36 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
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      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

14) Да је понуда понуђача „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5, 07 број 404-ЈН-185/19-118 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:40 часова.  

Понуђач „Аутопромет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

15) Да је понуда понуђача „Bibo car“ доо Пожаревац, Љубичевска насеља бб са подизвођачем ПД „Ауто 

Миркос“  д.о.о. Пожаревац 07 број 404-ЈН-185/19-128 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да 

нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33, а у вези са чланом 87. став 4. и 5.  

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:45 часова.  

Понуђач „Bibo car“ доо Пожаревац са подизвођачем ПД „Ауто Миркос“ д.о.о. Пожаревац доставио је 

понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Прегледом понуда утврђено је да је ПД „Ауто Миркос“  д.о.о. Пожаревац у предметном поступку 
самостално поднео понуду, као и да је у истом учествовао као подизвођач  понуђачу  „Bibo car“ доо 
Пожаревац. 
 
Наручилац је у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама, а у вези са одредбом члана 87. став 4. и 5. 
Закона о јавним набавкама упутио захтев за додатним објашњењем ПД „Ауто Миркос“  д.о.о. Пожаревац где је 
од истог тражено да се изјасни да ли је истовремено, у предметном поступку, учествовао у заједничкој понуди 
или као подизвођач. 
 
ПД „Ауто Миркос“  д.о.о. Пожаревац је благовремено доставио додатно појашњење да у предметном поступку 
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учествује као подизвођач „Bibo car“ доо Пожаревац, и да одустаје од самосталног учествовања.  
 
Како је одредбом члана 87. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама предвиђено да Понуђач који је самостално 
поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице 
може учествовати у више заједничких понуда, као и да је у том случају Наручилац дужан да одбије све понуде 
које су поднете супротно наведеној забрани, Наручилац исту није даље оцењивао. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача „Bibo car“ доо Пожаревац, Љубичевска насеља бб са 

подизвођачем ПД „Ауто Миркос“  д.о.о. Пожаревац, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33, а у вези са чланом 87. став 4. и 5. 

 

16) Да је понуда понуђача „Jovalex centar“ доо Крагујевац, ул.Миодрага Влајића Шуке 4, 07 број 404-ЈН-

185/19-130 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:02 часова.  

Понуђач „Jovalex centar“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

17) Да је понуда понуђача „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б, 07 број 404-ЈН-185/19-132 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:08 часова.  

Понуђач „Genuine servis“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

18) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб, 07 број 404-ЈН-185/19-133 

од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

19) Да је понуда понуђача ПД „Ауто Миркос“  д.о.о. Пожаревац 07 број 404-ЈН-185/19-135 од 05.11.2019. 

године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33, а у вези 

са чланом 87. став 4. и 5. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач ПД „Ауто Миркос“  д.о.о. Пожаревац доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Прегледом понуда утврђено је да је ПД „Ауто Миркос“  д.о.о. Пожаревац у предметном поступку 
самостално поднео понуду, као и да је у истом учествовао као подизвођач  понуђачу  „Bibo car“ доо 
Пожаревац. 
 
Наручилац је у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама, а у вези са одредбом члана 87. став 4. и 5. 
Закона о јавним набавкама упутио захтев за додатним објашњењем ПД „Ауто Миркос“  д.о.о. Пожаревац где је 
од истог тражено да се изјасни да ли је истовремено, у предметном поступку, учествовао у заједничкој понуди 
или као подизвођач. 
 
ПД „Ауто Миркос“  д.о.о. Пожаревац је благовремено доставио додатно појашњење да у предметном поступку 
учествује као подизвођач „Bibo car“ доо Пожаревац, и да одустаје од самосталног учествовања.  
 
Како је одредбом члана 87. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама предвиђено да Понуђач који је самостално 
поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице 
може учествовати у више заједничких понуда, као и да је у том случају Наручилац дужан да одбије све понуде 
које су поднете супротно наведеној забрани, Наручилац исту није даље оцењивао. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПД „Ауто Миркос“  д.о.о. Пожаревац, оцењена је као 

неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33, а у вези са 

чланом 87. став 4. и 5. 

 

20) Да је понуда понуђача „Гасоп“ доо Београд, Заплањска 84 е, 07 број 404-ЈН-185/19-145 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:27 часова.  
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Понуђач „Гасоп“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гасоп“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

21) Да је понуда понуђача „Диг“доо Крушевац, Доситејева 9/115, 07 број 404-ЈН-185/19-147 од 05.11.2019. 

године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-240 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са 

одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:19 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач „Диг“доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

22) Да је понуда понуђача ТП „Перспектива“ доо Пријепоље, Бјелопољски пут бб, 07 број 404-ЈН-185/19-

148 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:20 часова.  

Понуђач ТП „Перспектива“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

23) Да је понуда понуђача ПР Јадранко Стојановић „Аутопериониоца МБ 2002“, Смедеревска Паланка, 

Црвене Армије 21 а, 07 број 404-ЈН-185/19-153 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 13:25 часова.  
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Како Понуђач ПР Јадранко Стојановић „Аутопериониоца МБ 2002“, Смедеревска Паланка за коју врсту 

возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за партију 17. ПУ 

Пожаревац. 

 
Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио уверењее 
Пореске управе Министарства финансија и привреде надлежног пореског органа да је измирио доспеле порезе и 
доприносе. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода. 
 

Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 

Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Јадранко Стојановић „Аутопериониоца МБ 2002“, 

Смедеревска Паланка, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 

24) Да је понуда понуђача ПР Александар Јефтић „Цацко и Аца“, Кусадак, 07 број 404-ЈН-185/19-154 од 

05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 

33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 13:26 часова.  

Како Понуђач ПР Александар Јефтић „Цацко и Аца“, Кусадак није означио за коју врсту возила подноси 

понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за партију 17. ПУ Пожаревац. 

 
Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио уверењее 
Пореске управе Министарства финансија и привреде надлежног пореског органа да је измирио доспеле порезе и 
доприносе. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода. 
 

Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 

Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Александар Јефтић „Цацко и Аца“, Кусадак, оцењена је као 

неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 

1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 
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25) Да је понуда понуђача Самостална аутомеханичарска радња „Пауновић“, Пауновић Драган 

предузетник, Осипаоница, 16.октобар 14, 07 број 404-ЈН-185/19-156 од 05.11.2019. године, неприхватљива с 

обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 2 и 5. ЗЈН- 

а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 13:44 часова.  

Понуђач Самостална аутомеханичарска радња „Пауновић“, Пауновић Драган предузетник, 

Осипаоница доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

       

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
 

Прегледом понуде понуђача утврђено је да понуђач испуњава обавезне услове у складу са чланом 75. ЗЈН-
а.Међутим, понуђач није доставио у целости доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном 
документацијом сходно члану 76. ЗЈН-а, односно није доставио доказ о коришћењу шлеп возила. Поред 
наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, Уговора или Наруџбенице, као ни 
друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. Имајући у виду све напред наведено 
предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде и није могуће 
упоредити је са другим понудама. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача Самостална аутомеханичарска радња „Пауновић“, Пауновић 

Драган предузетник, Осипаоница, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно 

испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

26) Да је понуда понуђача “Plattner” доо Бачка Паланка, Новосадски пут 19, 07 број 404-ЈН-185/19-159 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:25 часова.  

Понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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27) Да је понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, 

Радојке Лакић 5, 07 број 404-ЈН-185/19-160 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:40 часова.  

Како Понуђач Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд није означио за 

коју партију и за коју врсту возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за 

17. ПУ Пожаревац. 

 
Прегледом понуде понуђача утврђено је да исти није доставио изјаву да је поштовао 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 сходно члану 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
 

Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 

Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ 

Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 

28) Да је понуда понуђача „КДД ауто“ доо Београд, Вишњичка 53 а, 07 број 404-ЈН-185/19-161 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:41 часова.  

Понуђач „КДД ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

29) Да је понуда понуђача СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 

11, 07 број 404-ЈН-185/19-172  од 06.11.2019. године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-281 од 12.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:07 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла дана 12.11.2019. године у 12:37 часова.  

 

Понуђач СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
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      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

30) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо Нови Сад, Футошка 102, 07 број 404-ЈН-185/19-173 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:16 часова.  

Понуђач „Трио моторс“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 

 
 

31) Да је понуда понуђача „Ником ауто“ доо Крагујевац, Лепенички булевар 47, 07 број 404-ЈН-185/19-175 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Ником ауто“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

   1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

    

32) Да је понуда понуђача „Мотор“ доо Јагодина, Кабловска бб, 07 број 404-ЈН-185/19-176 од 06.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Мотор“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
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- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

33) Да је понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, Кнеза Михаила 25, 07 број 

404-ЈН-185/19-185 од 06.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:18 часова.  

Понуђач ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- лимарско-фарбарски радови. 

 

   Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење 
Министарства финансија Пореске управе – Београд о  измиреним доспелим обавезама по основу доприноса за 
обавезно здравствено осигурање. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Такође, прегледом понуде утврђено је да понуђач није доставио потписан модел Оквирног споразума, Уговора и 
Наруџбенице. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, оцењена је 

као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. 

став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

34) Да је понуда понуђача ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац, Кнеза Михаила 101, 07 број 

404-ЈН-185/19-186 од 06.11.2019. године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-283 од 12.11.2019. године, 

неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 

1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:20 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла 12.11.2019. године у 12:50 часова. 

Понуђач ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 
Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио уверењее 
Пореске управе Министарства финансија и привреде надлежног пореског органа да је измирио доспеле порезе и 
доприносе. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода. 
 

Даље, понуђач није у целости доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном 

документацијом сходно члану 76. ЗЈН-а. Наиме, прегледом понуде констатовано је да понуђач није доставио 

тражене доказе о поседовању радионичког простора и физички или технички обезбеђеног простора за 

паркирање минимум 5 возила која чекају на оправку тј. преузимање са оправке, сходно радовима за које подносе 

понуду. Такође, понуђач није доставио тражене доказ о поседовању специјалних и универзалних алата, 

поседовању двостубних дизалица и шлеп возила.Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел 

Оквирног споразума, Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном 

Конкурсном документацијом. Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због 

којих није могуће утврдити стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац, оцењена је као 

неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 

1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 

35) Да је понуда понуђача „Ecomex auto“ доо Чачак, Булевар Oслободилаца 86, 07 број 404-ЈН-185/19-189 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 11:31 часова.  

Понуђач „Ecomex auto“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

36) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо Београд, Вождовачки кружни пут 17, 07 број 404-ЈН-185/19-

191 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:00 часова.  

Понуђач „Ликос ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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37) Да је понуда понуђача „Nine“ доо Београд, Радничка 1,, 07 број 404-ЈН-185/19-193 од 06.11.2019. године, 

прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:26 часова.  

Понуђач „Nine“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

38) Да је понуда понуђача „Светозарево промет“ доо Јагодина, Капетана Коче 90/1, 07 број 404-ЈН-185/19-

195 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 14:04 часова.  

Понуђач „Светозарево промет“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

39) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо Зрењанин, Манастирска 9, 07 број 404-ЈН-185/19-201 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Точак ауто“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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40) Да је понуда понуђача „Prestige plus“ доо Крагујевац, Слободе 5 а, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 10:23 часова.  

Понуђач „Prestige plus“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.).  

 

41) Да је понуда понуђача „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:04 часова.  

Понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
42) Да је понуда понуђача „Mišić group“ доо Београд, Димитрија Туцовића 144, 07 број 404-ЈН-185/19-221 

од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:23 часова.  

Понуђач „Mišić group“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
       - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.).  

 



412 |7 1 4  

 

43) Да је понуда понуђача „Јапан ауто“ доо Београд, Мирка Сандића 10, 07 број 404-ЈН-185/19-224 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:56 часова.  

Понуђач „Јапан ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

44) Да је понуда понуђача „Аутотранспорт“ доо Костолац, Николе Тесле 19, 07 број 404-ЈН-185/19-227 од 
07.11.2019. године, прихватљива за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд)  код теренских 
возила, аутобуса, радних машина и др. у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а 
неприхватљива  за аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове,  лимарско-фарбарске радове, 
вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, за остале занатске радове код путничких возила и за 
поправку и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу, с обзиром да нису 
кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 13:25 часова.  

Понуђач „Аутотранспорт“ доо Костолац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

3. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за  остале 

занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд)  код теренских возила, аутобуса, радних машина и др.  

доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за преостале врсте услуга за које је поднео понуду није 

доказао да испуњава додатне услове захтеване у складу са чланом 76. ЗЈН-а.  

 

Како је понуђач „Аутотранспорт“ доо Костолац испунио све захтеве Наручиоца за остале занатске радове и 

услуге (обрада главе мотора итд)  код теренских возила, аутобуса, радних машина и др., његова понуда је у том 

делу оцењена као прихватљива.     
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45) Да је понуда понуђача Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања, Радомира Лазића 48, 07 број 404-

ЈН-185/19-241 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 

46) Да је понуда понуђача „Vatreks Rescue“ доо Београд, Антифашистичке борбе 23 г/1/1, 07 број 404-ЈН-

185/19-243 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:38 часова.  

Понуђач „Vatreks Rescue“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

47) Да је понуда понуђача „Ватроспрем производња“ доо Београд, Кумодрашка 178, 07 број 404-ЈН-185/19-

248 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:48 часова.  

Понуђач „Ватроспрем производња“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

48) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо Београд, Војводе Степе 473, 07 број 404-ЈН-185/19-250 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:55 часова.  

Понуђач „Велауто плус“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

49) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак, Браће Станић 45, 07 број 404-ЈН-185/19-251 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак доставио је понуду за: 
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    1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

50) Да је понуда понуђача „West beocar“ доо Београд. Аутопут Београд Нови Сад 150 д, 07 број 404-ЈН-

185/19-267 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:09 часова.  

Понуђач „West beocar“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

51) Да је понуда понуђача „Аутокомерц“ доо Београд Сурчин, Светог Саве 84 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-267 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 13:01 часова.  

Понуђач „Аутокомерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

52) Да је понуда понуђача СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш 4, 07 број 404-ЈН-185/19-280 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 11:26 часова.  

Понуђач СП „Ласта“ ад Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
 

53) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб, 07 број 404-ЈН-185/19-284 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 14:36 часова.  

Понуђач „Иди Нинчић“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 
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- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

54) Да је понуда понуђача  „МПН Промет“ доо Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф, 07 број 404-ЈН-

185/19-285 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 15:03 часова.  

Понуђач „МПН Промет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „МПН Промет“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

55) Да је понуда понуђача  „Леми комерц транс“ доо Београд, Водоводска 158, 07 број 404-ЈН-185/19-288 од 

13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:39 часова.  

Понуђач „Леми комерц транс“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
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ПАРТИЈА 18 –ПУ ПРИЈЕПОЉЕ 

 

      За Партију 18 – ПУ Пријепоље прибављене су следеће понуде понуђача:  

 
1) СЗР „Ружић“, Пријепоље, Велика Жупа 

2) „Марић центар“ Краљево, Конарево Ул. Прогорелица 74/А 

3) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 

4) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

5) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

6) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

7) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

8) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

9) “Tehno MK auto” доо, Чачак Ул. Булевар Ослободилаца бб са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ 

доо 

10) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

11) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

12) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

13) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

14) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

15) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

16) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 

17) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

18) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 

19) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

20) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 

21) СЗР„Аутосервис Мицко“ Прибој Ул. 29.октобра бб 

22) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

23) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

24) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25 

25) „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  

26) ПР Радосава Никић „Аутосервис Ауто Центар 31“, Ужице Ул. Сарића Осоја бб 

27) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

28) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

29) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 

30) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

31) „Обнова“ доо, Краљево Ул. Аеродромска 4 а 

32) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 

33) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

34) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

35) „Porsche inter auto“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 

36) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

37) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

38) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

39) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
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40) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

41) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

42) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

43) „Јањушевић“ доо Прибој ул. Радомана Пајевића 47 

44) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

45) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

46) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

47) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

48) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

49) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 
1) Да је понуда понуђача СЗР „Ружић“ Драгош Ружић пр, Пријепоље, Велика Жупа бб, 07 број 404-ЈН-

185/19-19 од 30.10.2019. године, прихватљива за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) у 

складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за лимарско фарбарске услуге, с 

обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.10.2019. године у 12:45 часова.  

Понуђач СЗР „Ружић“ Драгош Ружић пр, Пријепоље доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
            - лимарско-фарбарске радове, 

           - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за  

остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, 

док за лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

 
     Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног 

споразума, техничке карактеристике, место извршење услуге и Модел захтева за достављање понуда који се 
налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел Оквирног споразума Модел наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 

 

Како је понуђач СЗР „Ружић“ Драгош Ружић пр, Пријепоље испунио све захтеве Наручиоца за остале 

занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

 

2) Да је понуда понуђача „Марић центар“ доо Краљево, Конарево, Прогорелица 74/а, 07 број 404-ЈН-

185/19-30 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  

Понуђач „Марић центар“ доо Краљево доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

3) Да је понуда понуђача „Томић ауто 034“ доо Крагујевац, Горњомилановачка 82а, 07 број 404-ЈН-185/19-
37 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 13:40 часова.  

Понуђач „Томић ауто 034“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4) Да је понуда понуђача „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26 , 07 број 404-ЈН-

185/19-41 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:10 часова.  

 Понуђач „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

5) Да је понуда понуђача „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-48 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

6) Да је понуда понуђача „КПМ Компресори“ доо Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-50 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  
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 Понуђач „КПМ Компресори“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

7) Да је понуда понуђача „Ехом Ауто“ доо Београд, Северени Булевар 6, 07 број 404-ЈН-185/19-71 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 13:32 часова.  

Понуђач „Ехом Ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

8) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, Коњевићи бб, 07 број 404-ЈН-185/19-85 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 

9) Да је понуда понуђача “Tehno MK auto” доо Чачак , Булевар Ослободилаца бб, са подизвођачем „Ауто 

Чачак Промет“ доо Чачак, 07 број 404-ЈН-185/19-86 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да 

нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33, а у вези са чланом 87. став 4. и 5. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 13:40 часова.  

Понуђач “Tehno MK auto” доо Чачак , Булевар Ослободилаца бб, са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ 

доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 
Прегледом понуде утврђено је да је понуђач навео да понуду подноси са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ доо 
Чачак. С обзиром, да се из даљег прегледа понуде није могло утврдити да ли се подизвођач усагласио са поднетом 
понудом, а како је наведени подизвођач самостално поднео понуду за предметни поступак, у складу са чланом 93. 
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Закона о јавним набавкама, Наручилац је додатним објашњењем захтевао да се понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо 
Чачак изјасни да ли је истовремено, у предметном поступку, учествовао у заједничкој понуди или као подизвођач. 
 
Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, овде правно лице наведено као подизвођач,  је у додатном објашњењу 
навео да није у предметном поступку учествовао као подизвођач са другим понуђачем или као учесник у 
заједничкој понуди.  
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача “Tehno MK auto” доо Чачак , Булевар Ослободилаца бб са 

подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33, а у вези са чланом 87. став 4. и 5. 

 

10) Да је понуда понуђача „Hyundai Србија“ доо Београд, Милутина Миланковића 7в, 07 број 404-ЈН-

185/19-85 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:28 часова.  

Понуђач „Hyundai Србија“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

11) Да је понуда понуђача „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5, 07 број 404-ЈН-185/19-118 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:40 часова.  

Понуђач „Аутопромет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

12) Да је понуда понуђача “Interauto trade”доо Чачак, Прељина бб, 07 број 404-ЈН-185/19-126 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:45 часова.  

Понуђач „Interauto trade”доо Чачак доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 

13) Да је понуда понуђача „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б, 07 број 404-ЈН-185/19-132 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:08 часова.  
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Понуђач „Genuine servis“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

14) Да је понуда понуђача „Гасоп“ доо Београд, Заплањска 84 е, 07 број 404-ЈН-185/19-145 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:27 часова.  

Понуђач „Гасоп“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 

      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гасоп“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

15) Да је понуда понуђача „Диг“доо Крушевац, Доситејева 9/115, 07 број 404-ЈН-185/19-147 од 05.11.2019. 

године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-240 од 07.11.2019. године , прихватљива у складу са 

одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:19 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач „Диг“доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

16) Да је понуда понуђача ТП „Перспектива“ доо Пријепоље, Бјелопољски пут бб, 07 број 404-ЈН-185/19-

148 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:20 часова.  

Понуђач ТП „Перспектива“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

17) Да је понуда понуђача “Plattner” доо Бачка Паланка, Новосадски пут 19, 07 број 404-ЈН-185/19-159 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:25 часова.  

Понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

18) Да је понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, 

Радојке Лакић 5, 07 број 404-ЈН-185/19-160 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:40 часова.  

Како Понуђач Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд није означио за 

коју партију и за коју врсту возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за 

18. ПУ Пријепоље. 

 
Прегледом понуде понуђача утврђено је да исти није доставио изјаву да је поштовао 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 сходно члану 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
 

Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 

Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ 

Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 
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19) Да је понуда понуђача „КДД ауто“ доо Београд, Вишњичка 53 а, 07 број 404-ЈН-185/19-161 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:41 часова.  

Понуђач „КДД ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

20) Да је понуда понуђача „АБЦ Тест“ доо Ваљево, Љубомира Павловића 13, 07 број 404-ЈН-185/19-162 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:55 часова.  

Понуђач „АБЦ Тест“ доо Ваљево доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

21) Да је понуда понуђача СЗР“Аутосервис Мицко“ Миломир Ђуровић предузетник Прибој, 29.октобра 

бб, 07 број 404-ЈН-185/19-170 од 06.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени 

услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 08:57 часова.  

Понуђач СЗР“Аутосервис Мицко“ Миломир Ђуровић предузетник Прибој доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 2. ЗЈН-а, односно – понуђач као предузетник, није доставио уверење из казнене евиденције односно 
уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за  кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 
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Сходно наведеном, понуда понуђача СЗР“Аутосервис Мицко“ Миломир Ђуровић предузетник Прибој, 

оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и 

члана 106. став 1. тачка 1 ЗЈН- а. 

 

22) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо Нови Сад, Футошка 102, 07 број 404-ЈН-185/19-173 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:16 часова.  

Понуђач „Трио моторс“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 

 
23) Да је понуда понуђача „Ником ауто“ доо Крагујевац, Лепенички булевар 47, 07 број 404-ЈН-185/19-175 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Ником ауто“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

      1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

      

24) Да је понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, Кнеза Михаила 25, 07 број 

404-ЈН-185/19-185 од 06.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:18 часова.  

Понуђач ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 



425 |7 1 4  

 

- лимарско-фарбарски радови. 
 

Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење 
Министарства финансија Пореске управе – Београд о  измиреним доспелим обавезама по основу доприноса за 
обавезно здравствено осигурање. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Такође, прегледом понуде утврђено је да понуђач није доставио потписан модел Оквирног споразума, Уговора и 
Наруџбенице. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, оцењена је 

као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. 

став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

25) Да је понуда понуђача „Ecomex auto“ доо Чачак, Булевар Oслободилаца 86, 07 број 404-ЈН-185/19-189 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 11:31 часова.  

Понуђач „Ecomex auto“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

26) Да је понуда понуђача ПР Радосава Никић „Аутосервис Ауто Центар 31“ Ужице, Сарића Осоја бб, 07 

број 404-ЈН-185/19-190 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. 

ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 11:35 часова.  

Понуђач ПР Радосава Никић „Аутосервис Ауто Центар 31“ Ужице доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

27) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо Београд, Вождовачки кружни пут 17, 07 број 404-ЈН-185/19-

191 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:00 часова.  

Понуђач „Ликос ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
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      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

28) Да је понуда понуђача „Nine“ доо Београд, Радничка 1,, 07 број 404-ЈН-185/19-193 од 06.11.2019. године, 

прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:26 часова.  

Понуђач „Nine“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

29) Да је понуда понуђача „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево, 07 број 404-ЈН-185/19-199 

од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Синтра 2006“ доо Конарево доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Синтра 2006“ доо Конарево испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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30) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо Зрењанин, Манастирска 9, 07 број 404-ЈН-185/19-201 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Точак ауто“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

31) Да је понуда понуђача „Обнова“ доо Краљево, Аеродромска 4 а, 07 број 404-ЈН-185/19-202 од 07.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Обнова“ доо Краљево доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

3. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 
 

32) Да је понуда понуђача „Euro Car Stanić“ доо Врњачка Бања, Кнеза Милоша 94, 07 број 404-ЈН-185/19-

203 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Euro Car Stanić“ доо Врњачка Бања доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
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      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

33) Да је понуда понуђача „Prestige plus“ доо Крагујевац, Слободе 5 а, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 10:23 часова.  

Понуђач „Prestige plus“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.).  

 

34) Да је понуда понуђача „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:04 часова.  

Понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

35) Да је понуда понуђача „Porsche inter auto“ доо Београд, Зрењанински пут 11, 07 број 404-ЈН-185/19-201 

од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Porsche inter auto“ доо Београд доставио је понуду за: 
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    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

36) Да је понуда понуђача „Јапан ауто“ доо Београд, Мирка Сандића 10, 07 број 404-ЈН-185/19-224 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:56 часова.  

Понуђач „Јапан ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

37) Да је понуда понуђача Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања, Радомира Лазића 48, 07 број 404-

ЈН-185/19-241 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 

38) Да је понуда понуђача „Vatreks Rescue“ доо Београд, Антифашистичке борбе 23 г/1/1, 07 број 404-ЈН-

185/19-243 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:38 часова.  

Понуђач „Vatreks Rescue“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

39) Да је понуда понуђача „Ватроспрем производња“ доо Београд, Кумодрашка 178, 07 број 404-ЈН-185/19-

248 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:48 часова.  

Понуђач „Ватроспрем производња“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 
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40) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо Београд, Војводе Степе 473, 07 број 404-ЈН-185/19-250 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:55 часова.  

Понуђач „Велауто плус“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

41) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак, Браће Станић 45, 07 број 404-ЈН-185/19-251 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

42) Да је понуда понуђача „Ауто Гарант“ доо Чачак, Ибарски пут 100, 07 број 404-ЈН-185/19-260 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:40 часова.  

Понуђач „Ауто Гарант“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

43) Да је понуда понуђача „Јањушевић“ доо Прибој, Радомана Пајевића 47, 07 број 404-ЈН-185/19-265 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:03 часова.  

Понуђач „Јањушевић“ доо Прибој доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Јањушевић“ доо Прибој испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 
44) Да је понуда понуђача „West beocar“ доо Београд. Аутопут Београд Нови Сад 150 д, 07 број 404-ЈН-

185/19-267 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:09 часова.  

Понуђач „West beocar“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

45) Да је понуда понуђача „Аутокомерц“ доо Београд Сурчин, Светог Саве 84 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-267 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 13:01 часова.  

Понуђач „Аутокомерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

46) Да је понуда понуђача СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш 4, 07 број 404-ЈН-185/19-280 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 11:26 часова.  

Понуђач СП „Ласта“ ад Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
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-  лимарско-фарбарски радови 
 

47) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб, 07 број 404-ЈН-185/19-284 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 14:36 часова.  

Понуђач „Иди Нинчић“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

48) Да је понуда понуђача  „МПН Промет“ доо Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф, 07 број 404-ЈН-

185/19-285 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 15:03 часова.  

Понуђач „МПН Промет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „МПН Промет“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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49) Да је понуда понуђача  „Леми комерц транс“ доо Београд, Водоводска 158, 07 број 404-ЈН-185/19-288 од 

13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:39 часова.  

Понуђач „Леми комерц транс“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
 

ПАРТИЈА 19 –ПУ ПРОКУПЉЕ 

 

      За Партију 19 – ПУ Прокупље прибављене су следеће понуде понуђача:  

 

1) Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић Предузетник, Лесковац Ул. Скадарска 2 

2) ЗР „Ауто Мирко“ , Лазић Саша пр, Прокупље Ул. Малопланска 16 

3) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 

4) ЗТР „Сервис Буца“  Тања Стевановић пр, Лесковац, Горње Синковце 

5) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 

6) „Гацо“ доо Кочане, Дољевац, Кочане бб 

7) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 

8) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

9) „СЗР ТИП-ТОП“  ПР Горан Динић, Житорађа, ул. Топлички Хероји бб 

10) Ауто сервис „Миланче Ауто“ Милан Стојиљковић пр Прокупље, Косте Војиновића 48 

11) „АУТО СМС РУС“ СЗР, Јасна Станковић пр, Прокупље Мала Плана 

12) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

13) „ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац Божидара Величковића 1 

14) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

15) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 

16) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

17) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

18) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

19) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

20) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

21) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

22) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

23) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

24) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

25) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 

26) СЗТР „Маслак“ Милан Маслаковић пр, Прокупље, Малопланска бб 

27) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 

28) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

29) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

30) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

31) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
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32) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

33) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 

34) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

35) АД „Ниш експрес“ Ниш Ул. Чамурлија 160 

36) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

37) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

38) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

39) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 

40) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25 

41) „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 

42) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

43) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

44) „Racing auto Alfa“ доо, Ниш Ул.Горноматејевачка 

45) „Брана комерц“ доо, Крушевац Ул. Јасички пут 15 

46) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 

47) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

48) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 

49) Група понуђача: „Техноауто“ доо, Ниш Ул. Булевар 12.фебруар 101 и „Ауто Центар Стефановић“ 

доо, Ниш Ул. Сарајевска 153 

50) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 

51) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

52) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

53) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 

54) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

55) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 

56) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

57) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

58) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

59) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

60) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

61) ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ , Ниш Ул. Краља Стевана Првовенчаног 40  

62) ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17 

63) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 

64) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

65) „DP Cars 2019“ доо Куршумлија ул. Косовска 57 

66) „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица Загужање 

67) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

68) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

69) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

70) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

71) СЗР„Сервис Моца“ Коцић Момчило пр Лесковац, Мрштане  

72) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 
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1) Да је понуда понуђача Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић предузетник, 

Лесковац , Скадарска 2, 07 број 404-ЈН-185/19-8 од 23.10.2019. године,  прихватљива у складу са одредбама 

члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 23.10.2019. године у 12:20 часова.  

Понуђач Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић предузетник, Лесковац доставио је 

понуду за: 

 

   1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
     Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног 

споразума, техничке карактеристике, место извршење услуге и Модел захтева за достављање понуда који се 
налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације . Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера 
понуђача за закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да 
накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра 
се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 

 
Како је понуђач Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић предузетник, Лесковац   
испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

2) Да је понуда понуђача ЗР „Ауто Мирко“ , Лазић Саша пр, Прокупље, Малопланска 16, 07 број 404-ЈН-

185/19-9 од 25.10.2019. године,  прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 25.10.2019. године у 9:22 часова.  

Понуђач ЗР „Ауто Мирко“ , Лазић Саша пр, Прокупље доставио је понуду за: 

 

   1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

      
3) Да је понуда понуђача „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8, 07 број 404-

ЈН-185/19-11 од 28.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 28.10.2019. године у 10:32 часова.  

Понуђач „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

4) Да је понуда понуђача ЗТР „Сервис Буца“  Тања Стевановић пр, Лесковац, Горње Синковце, 07 број 

404-ЈН-185/19-20 од 30.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.10.2019. године у 11:20 часова.  

Понуђач ЗТР „Сервис Буца“  Тања Стевановић пр, Лесковац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

5) Да је понуда понуђача „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82, 07 број 404-

ЈН-185/19-25 од 31.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 31.10.2019. године у 11:20 часова.  

Понуђач „Car Box“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

6) Да је понуда понуђача „Гацо“ доо Кочане, Дољевац Кочане бб, 07 број 404-ЈН-185/19-27 од 01.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  

Понуђач „Гацо“ доо Кочане доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.) 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

    2. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном  ватрогасном опремом, прикључна возила, радне     

        машине и др. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
- лимарско-фарбарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
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потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гацо“ доо Кочане испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

7) Да је понуда понуђача „Raavex group“доо Ниш, Бул. Цара Константина бб, 07 број 404-ЈН-185/19-38 од 

01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 13:40 часова.  

Понуђач „Raavex group“доо Ниш доставио је понуду за: 

 

      1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.) 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

8) Да је понуда понуђача „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26 , 07 број 404-ЈН-

185/19-41 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:10 часова.  

 Понуђач „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

9) Да је понуда понуђача СЗР „ТИП-ТОП“  ПР Горан Динић, Житорађа, Топлички Хероји бб, 07 број 

404-ЈН-185/19-43 од 04.11.2019. године,  прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:22 часова.  

 

Понуђач СЗР „ТИП-ТОП“  ПР Горан Динић, Житорађа доставио је понуду за: 

 

   1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
     Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног 

споразума, техничке карактеристике, место извршење услуге и Модел захтева за достављање понуда који се 
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налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације . Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера 
понуђача за закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да 
накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра 
се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 

 
Како је понуђач СЗР „ТИП-ТОП“  ПР Горан Динић, Житорађа испунио све остале захтеве Наручиоца 
његова понуда је оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 
10) Да је понуда понуђача Ауто сервис „Миланче Ауто“ Милан Стојиљковић пр Прокупље, Косте 

Војиновића 48, 07 број 404-ЈН-185/19-44 од 04.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 2. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:23 часова.  

Понуђач Ауто сервис „Миланче Ауто“ Милан Стојиљковић пр Прокупље доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач није 

доказао да испуњава додатне услове захтеване конкурсном документацијом у складу са чланом 76. ЗЈН-а. 

Наиме, понуђач није доставио доказ о поседовању шлеп возила, као ни доказ о поседовању кадровског 

капацитета на начин захтеван конкурсном документацијом. Дакле, предметном конкурсном документацијом за 

аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове захтевано је да понуђач има запослена или радно 

ангажована најмање 2 лица, а исти је доставио доказ о запосленом једном лицу. 

  
Сходно наведеном, понуда понуђача Ауто сервис „Миланче Ауто“ Милан Стојиљковић пр Прокупље, 

оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и 

члана 106. став 1. Тачка 2. ЗЈН- а. 

 

11) Да је понуда понуђача  „АУТО СМС РУС“ СЗР, Јасна Станковић пр, Прокупље Мала Плана, 07 број 

404-ЈН-185/19-45 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „АУТО СМС РУС“ СЗР, Јасна Станковић пр, Прокупље, Мала Плана доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.) 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

    2. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном  ватрогасном опремом, прикључна возила, радне     

        машине и др. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
- лимарско-фарбарски радови 
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      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

12) Да је понуда понуђача „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-48 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
13) Да је понуда понуђача ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац Божидара Величковића 1, 07 

број 404-ЈН-185/19-49 од 04.11.2019. године,   прихватљива за вулканизерске услуге и подешавање геометрије 

точкова и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) у складу са одредбом члана 3. ставом 1. 

тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге и лимарско фарбарске 

услуге, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 

ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

Понуђач ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Понуђач је за, вулканизерске 

услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) 

доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге и 

лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатне услове у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о коришћењу шлеп возила као и поседовању коморе за фарбање. 

  
     Даљим прегледом понуде, констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног 

споразума, техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера 
понуђача за закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да 
накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра 
се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
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Како је понуђач ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац испунио све захтеве Наручиоца за 

вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова,као и за остале занатске радове и услуге (обрада главе 

мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

 

15) Да је понуда понуђача „КПМ Компресори“ доо Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-50 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Компресори“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

16) Да је понуда понуђача „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина, 07 број 404-ЈН-

185/19-51 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

Понуђач „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

16) Да је понуда понуђача „Гибањ“ доо Крушевац, Бруски пут 139, 07 број 404-ЈН-185/19-65 од 04.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 11:52 часова.  

Понуђач „Гибањ“ доо Крушевац доставио је понуду за: 

    

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 

- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
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Како је понуђач „Гибањ“ доо Крушевац испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 
17) Да је понуда понуђача „Ехом Ауто“ доо Београд, Северени Булевар 6, 07 број 404-ЈН-185/19-71 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 13:32 часова.  

Понуђач „Ехом Ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
18) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, Коњевићи бб, 07 број 404-ЈН-185/19-85 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 

19) Да је понуда понуђача „Hyundai Србија“ доо Београд, Милутина Миланковића 7в, 07 број 404-ЈН-

185/19-85 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:28 часова.  

Понуђач „Hyundai Србија“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

20) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина, Словенски пут 25, 07 број 404-ЈН-185/19-96 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:36 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
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      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

21) Да је понуда понуђача „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5, 07 број 404-ЈН-185/19-118 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:40 часова.  

Понуђач „Аутопромет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

22) Да је понуда понуђача “Interauto trade”доо Чачак, Прељина бб, 07 број 404-ЈН-185/19-126 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:45 часова.  

Понуђач „Interauto trade”доо Чачак доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

23) Да је понуда понуђача „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б, 07 број 404-ЈН-185/19-132 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:08 часова.  

Понуђач „Genuine servis“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

24) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб, 07 број 404-ЈН-185/19-133 

од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

25) Да је понуда понуђача „Машинопромет“ доо Врање, Радничка 32, 07 број 404-ЈН-185/19-136 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач „Машинопромет“ доо Врање доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

26) Да је понуда понуђача СЗТР „Маслак“ Милан Маслаковић пр, Прокупље, Малопланска бб, 07 број 

404-ЈН-185/19-137 од 05.11.2019. године, прихватљива за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге, 

вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова и за остале занатске радове и услуге (обрада главе 

мотора итд) у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за лимарско фарбарске 

услуге, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 

ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач СЗТР „Маслак“ Милан Маслаковић пр, Прокупље доставио је понуду за: 

 

   1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 
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- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за 

остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, 

док за лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

  
     Како је понуђач СЗТР „Маслак“ Милан Маслаковић пр, Прокупље испунио све захтеве Наручиоца за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за 
остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као 
прихватљива.     

 

27) Да је понуда понуђача „Cargo E-bay“ доо Ниш, Пантелејска 59, 07 број 404-ЈН-185/19-141 од 05.11.2019. 

године,   прихватљива за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање 

геометрије точкова и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) у складу са одредбом члана 3. 

ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно 

испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач „Cargo E-bay“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

   1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
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      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за 

остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, 

док за лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

  
     Даљим прегледом понуде, констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног 

споразума, техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера 
понуђача за закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да 
накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра 
се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 

 
Како је понуђач „Cargo E-bay“ доо Ниш испунио све захтеве Наручиоца за аутомеханичарске, 

аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале занатске радове 

и услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

 

28) Да је понуда понуђача „Идеал ауто“ доо Ниш, Стари пут Београд Ниш бб, 07 број 404-ЈН-185/19-143 од 

05.11.2019. године,   прихватљива за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге у складу са одредбом члана 

3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно 

испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:13часова.  

Понуђач „Идеал ауто“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за 

лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

 

Како је понуђач „Идеал ауто“ доо Ниш испунио све захтеве Наручиоца за аутомеханичарске и 

аутоелектричарске услуге његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

 

29) Да је понуда понуђача „Ауто Миг“ доо Ниш, Стари пут Београд, Ниш бб, 07 број 404-ЈН-185/19-144 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:13 часова.  

Понуђач „Ауто Миг“ доо Ниш доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 

30) Да је понуда понуђача „Гасоп“ доо Београд, Заплањска 84 е, 07 број 404-ЈН-185/19-145 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:27 часова.  

Понуђач „Гасоп“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гасоп“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

31) Да је понуда понуђача „Диг“доо Крушевац, Доситејева 9/115, 07 број 404-ЈН-185/19-147 од 05.11.2019. 

године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-240 од 07.11.2019. године , прихватљива у складу са 

одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:19 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач „Диг“доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

32) Да је понуда понуђача “Plattner” доо Бачка Паланка, Новосадски пут 19, 07 број 404-ЈН-185/19-159 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:25 часова.  

Понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
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Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

33) Да је понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, 

Радојке Лакић 5, 07 број 404-ЈН-185/19-160 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:40 часова.  

Како Понуђач Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд није означио за 

коју партију и за коју врсту возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за 

партију 19. ПУ Прокупље. 

 
Прегледом понуде понуђача утврђено је да исти није доставио изјаву да је поштовао 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 сходно члану 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
 

Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 

Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ 

Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 

34) Да је понуда понуђача „КДД ауто“ доо Београд, Вишњичка 53 а, 07 број 404-ЈН-185/19-161 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:41 часова.  

Понуђач „КДД ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

35) Да је понуда понуђача АД „Ниш експрес“ Ниш, Чамурлија 160, 07 број 404-ЈН-185/19-171 од 06.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:04 часова.  

Понуђач АД „Ниш експрес“ Ниш доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
     Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног 

споразума, техничке карактеристике, место извршење услуге и Модел захтева за достављање понуда који се 
налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације . Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера 
понуђача за закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да 
накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра 
се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 

 
Како је понуђач АД „Ниш експрес“ Ниш испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

36) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо Нови Сад, Футошка 102, 07 број 404-ЈН-185/19-173 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:16 часова.  

Понуђач „Трио моторс“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 

 
37) Да је понуда понуђача „Ником ауто“ доо Крагујевац, Лепенички булевар 47, 07 број 404-ЈН-185/19-175 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Ником ауто“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
38) Да је понуда понуђача „Мотор“ доо Јагодина, Кабловска бб, 07 број 404-ЈН-185/19-176 од 06.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Мотор“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

39) Да је понуда понуђача „Ресор“ доо Гаџин Хан, Милоша Обилића бб, 07 број 404-ЈН-185/19-179 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:00 часова.  

Понуђач „Ресор“ доо Гаџин Хан доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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2. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

40) Да је понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, Кнеза Михаила 25, 07 број 

404-ЈН-185/19-185 од 06.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:18 часова.  

Понуђач ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 
- лимарско-фарбарски радови. 

 

   Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење 
Министарства финансија Пореске управе – Београд о  измиреним доспелим обавезама по основу доприноса за 
обавезно здравствено осигурање. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Такође, прегледом понуде утврђено је да понуђач није доставио потписан модел Оквирног споразума, Уговора и 
Наруџбенице. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, оцењена је 

као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. 

став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

41) Да је понуда понуђача „Touring Europa“ доо Ниш, Лесковачка бб, 07 број 404-ЈН-185/19-187 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 11:08 часова.  

Понуђач „Touring Europa“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

42) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо Београд, Вождовачки кружни пут 17, 07 број 404-ЈН-185/19-

191 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:00 часова.  
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Понуђач „Ликос ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

43) Да је понуда понуђача „Nine“ доо Београд, Радничка 1,, 07 број 404-ЈН-185/19-193 од 06.11.2019. године, 

прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:26 часова.  

Понуђач „Nine“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

44) Да је понуда понуђача „Racing auto Alfa“ доо Ниш, Горноматејевачка 118, 07 број 404-ЈН-185/19-196 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Racing auto Alfa“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

45) Да је понуда понуђача „Брана комерц“ доо Крушевац, Јасички пут 15, 07 број 404-ЈН-185/19-197 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Брана комерц“ доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

 

46) Да је понуда понуђача „ДРЈ“ доо Параћин, Доња Мутинца бб, 07 број 404-ЈН-185/19-198 од 07.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „ДРЈ“ доо Параћин доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
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-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

47) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо Зрењанин, Манастирска 9, 07 број 404-ЈН-185/19-201 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Точак ауто“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

48) Да је понуда понуђача „Euro Car Stanić“ доо Врњачка Бања, Кнеза Милоша 94, 07 број 404-ЈН-185/19-

203 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Euro Car Stanić“ доо Врњачка Бања доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
49) Да је понуда групе понуђача „Техноауто“ доо Ниш, Булевар 12.фебруар 101 и „Ауто Центар 

Стефановић“ доо Ниш, Сарајевска 153, 07 број 404-ЈН-185/19-206 од 07.11.2019. године, прихватљива у 

складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Група понуђача „Техноауто“ доо Ниш и „Ауто Центар Стефановић“ доо Ниш доставила је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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50) Да је понуда понуђача „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац, 07 број 404-

ЈН-185/19-208 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:52 часова.  

Понуђач „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

48) Да је понуда понуђача „Prestige plus“ доо Крагујевац, Слободе 5 а, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 10:23 часова.  

Понуђач „Prestige plus“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.).  

 

52) Да је понуда понуђача „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б, 07 број 404-ЈН-185/19-217 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:04 часова.  

Понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

53) Да је понуда понуђача „Ауто Грифон“ доо Ниш, Николе Тесле бб, 07 број 404-ЈН-185/19-223 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:48 часова.  

Понуђач „Ауто Грифон“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

54) Да је понуда понуђача „Јапан ауто“ доо Београд, Мирка Сандића 10, 07 број 404-ЈН-185/19-224 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:56 часова.  

Понуђач „Јапан ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

55) Да је понуда понуђача „Ауто центар Крунић“ доо Ниш, Булевар Цара Константина бб, 07 број 404-ЈН-

185/19-226 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 13:25 часова.  

Понуђач „Ауто центар Крунић“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

56) Да је понуда понуђача Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања, Радомира Лазића 48, 07 број 404-

ЈН-185/19-241 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 

57) Да је понуда понуђача „Vatreks Rescue“ доо Београд, Антифашистичке борбе 23 г/1/1, 07 број 404-ЈН-

185/19-243 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:38 часова.  

Понуђач „Vatreks Rescue“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

58) Да је понуда понуђача „Ватроспрем производња“ доо Београд, Кумодрашка 178, 07 број 404-ЈН-185/19-

248 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:48 часова.  

Понуђач „Ватроспрем производња“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

59) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо Београд, Војводе Степе 473, 07 број 404-ЈН-185/19-250 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:55 часова.  

Понуђач „Велауто плус“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
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      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

60) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак, Браће Станић 45, 07 број 404-ЈН-185/19-251 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

61) Да је понуда понуђача ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ Ниш, Краља Стевана Првовенчаног 

40,  07 број 404-ЈН-185/19-257 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 

33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:37 часова.  

Понуђач ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
       - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.).  

 

62) Да је понуда понуђача ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод, Пролетерска 17, 07 број 404-

ЈН-185/19-258 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:38 часова.  

Понуђач ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
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      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

63) Да је понуда понуђача „Нишауто група“ доо Ниш, Булевар Николе Тесле бб, 07 број 404-ЈН-185/19-263 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:59 часова.  

Понуђач „Нишауто група“ доо Ниш доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

64) Да је понуда понуђача „West beocar“ доо Београд. Аутопут Београд Нови Сад 150 д, 07 број 404-ЈН-

185/19-267 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:09 часова.  

Понуђач „West beocar“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

65) Да је понуда понуђача  „DP Cars 2019“ доо Куршумлија, Косовска 57, 07 број 404-ЈН-185/19-269 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:20 часова.  

Понуђач „DP Cars 2019“ доо Куршумлија доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - лимарско-фарбарске радове. 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
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Како је понуђач „DP Cars 2019“ доо Куршумлија испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

66) Да је понуда понуђача „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица Загужање, 07 број 404-ЈН-185/19-273 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:44 часова.  

Понуђач „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

67) Да је понуда понуђача „Аутокомерц“ доо Београд Сурчин, Светог Саве 84 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-267 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 13:01 часова.  

Понуђач „Аутокомерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

68) Да је понуда понуђача СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш 4, 07 број 404-ЈН-185/19-280 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 11:26 часова.  

Понуђач СП „Ласта“ ад Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

69) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб, 07 број 404-ЈН-185/19-284 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 14:36 часова.  

Понуђач „Иди Нинчић“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 
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    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

70) Да је понуда понуђача  „МПН Промет“ доо Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф, 07 број 404-ЈН-

185/19-285 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 15:03 часова.  

Понуђач „МПН Промет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „МПН Промет“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

71) Да је понуда понуђача СЗР „Сервис Моца“ Коцић Момчило пр, Лесковац, Мрштане, 07 број 404-ЈН-

185/19-287 од 13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:35 часова.  

Понуђач СЗР „Сервис Моца“ Коцић Момчило пр Лесковац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 
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     2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
 

72) Да је понуда понуђача  „Леми комерц транс“ доо Београд, Водоводска 158, 07 број 404-ЈН-185/19-288 од 

13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:39 часова.  

Понуђач „Леми комерц транс“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

ПАРТИЈА 20 –ПУ СМЕДЕРЕВО 

 

     За Партију 20 – ПУ Смедерево прибављене су следеће понуде понуђача:  

 
1) Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина Бресје бб 

2) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 

3) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 

4) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

5) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

6) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

7) „ВГ Комерц 2010“ д.о.о. Велико Градиште, Бошка Вребалова 11 

8) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

9) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

10) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  

11) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 

12) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

13) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

14) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

15) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

16) „Bibo car“доо, Пожаревац, Љубичевска насеља бб са подизвођачем ПД „Ауто Миркос „ д.о.о. 

Пожаревац 

17) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

18) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

19) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

20) ПД „Ауто Миркос“ доо, Пожаревац Ул.Љубичевска Љубичево бб 

21) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

22) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

23) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 

24) ПР Јадранко Стојановић „Аутопериониоца МБ 2002“, Смедеревска Паланка Ул. Црвене Армије 21 а 

25) ПР Александар Јефтић „Цацко и Аца“, Кусадак 

26) Самостална аутомеханичарска радња „Пауновић“, Осипаоница Ул. 16.октобар 14 

27) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
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28) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 

29) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

30) СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 11 

31) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

32) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

33) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

34) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25 

35) ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац Ул.Кнеза Михаила 101 

36) „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  

37) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

38) СЗАР „Карло Зоран Синадиновић“, Зоран Синадиновић пр, Смедерево, Војвођанска 6 

39) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

40) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 

41) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

42) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

43) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

44) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

45) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

46) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

47) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

48) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

49) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

50) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

51) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

52) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

53) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

54) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 

1) Да је понуда понуђача Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина Бресје бб, 07-404-ЈН-185/19-6 од 

22.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 22.10.2019. године у 12:51 часова.  

Понуђач Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина доставио је понуду за:  

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- лимарско-фарбарске радове.  

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
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Како је понуђач Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина испунио све остале захтеве Наручиоца 
његова понуда је оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

2) Да је понуда понуђача „Viva company“  доо Крагујевац, Миодрага Влајића Шуке 10, 07 број 404-ЈН-

185/19-29 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  

Понуђач „Viva company“  доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

      1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.) 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

3) Да је понуда понуђача „Томић ауто 034“ доо Крагујевац, Горњомилановачка 82а, 07 број 404-ЈН-185/19-
37 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 13:40 часова.  

Понуђач „Томић ауто 034“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4) Да је понуда понуђача „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26 , 07 број 404-ЈН-

185/19-41 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:10 часова.  

 Понуђач „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

5) Да је понуда понуђача „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-48 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 
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- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

6) Да је понуда понуђача „КПМ Компресори“ доо Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-50 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Компресори“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

7) Да је понуда понуђача „ВГ Комерц 2010“ д.о.о. Велико Градиште, Бошка Вребалова 11, 07 број 404-ЈН-

185/19-55 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

Понуђач „ВГ Комерц 2010“ д.о.о. Велико Градиште доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 

8) Да је понуда понуђача „Гибањ“ доо Крушевац, Бруски пут 139, 07 број 404-ЈН-185/19-65 од 04.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 11:52 часова.  

Понуђач „Гибањ“ доо Крушевац доставио је понуду за: 

    

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 

- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гибањ“ доо Крушевац испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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9) Да је понуда понуђача „Ехом Ауто“ доо Београд, Северени Булевар 6, 07 број 404-ЈН-185/19-71 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 13:32 часова.  

Понуђач „Ехом Ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

10) Да је понуда понуђача ,,Reno Sava“ доо Београд, Миријевски Булевар 37, 07 број 404-ЈН-185/19-81 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 07:53 часова.  

Понуђач ,,Reno Sava“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

11) Да је понуда понуђача Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, 

Цветка Павловића 11, 07 број 404-ЈН-185/19-83 од 05.11.2019. године, прихватљива за аутомеханичарске и 

аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова и за остале занатске радове и 

услуге (обрада главе мотора итд) у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за 

лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и 

члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 08:52 часова.  

Понуђач Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале 

занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за 
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лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

 

Како је понуђач Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр испунио све захтеве 

Наручиоца за аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије 

точкова, и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као 

прихватљива.     

 
12) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, Коњевићи бб, 07 број 404-ЈН-185/19-85 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 

13) Да је понуда понуђача „Hyundai Србија“ доо Београд, Милутина Миланковића 7в, 07 број 404-ЈН-

185/19-85 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:28 часова.  

Понуђач „Hyundai Србија“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

14) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина, Словенски пут 25, 07 број 404-ЈН-185/19-96 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:36 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
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закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

15) Да је понуда понуђача „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5, 07 број 404-ЈН-185/19-118 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:40 часова.  

Понуђач „Аутопромет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

16) Да је понуда понуђача „Bibo car“ доо Пожаревац, Љубичевска насеља бб са подизвођачем ПД „Ауто 

Миркос“  д.о.о. Пожаревац 07 број 404-ЈН-185/19-128 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да 

нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33, а у вези са чланом 87. став 4. и 5.  

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:45 часова.  

Понуђач „Bibo car“ доо Пожаревац са подизвођачем ПД „Ауто Миркос“ д.о.о. Пожаревац доставио је 

понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Прегледом понуда утврђено је да је ПД „Ауто Миркос“  д.о.о. Пожаревац у предметном поступку 
самостално поднео понуду, као и да је у истом учествовао као подизвођач  понуђачу  „Bibo car“ доо 
Пожаревац. 
 
Наручилац је у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама, а у вези са одредбом члана 87. став 4. и 5. 
Закона о јавним набавкама упутио захтев за додатним објашњењем ПД „Ауто Миркос“  д.о.о. Пожаревац где је 
од истог тражено да се изјасни да ли је истовремено, у предметном поступку, учествовао у заједничкој понуди 
или као подизвођач. 
 
ПД „Ауто Миркос“  д.о.о. Пожаревац је благовремено доставио додатно појашњење да у предметном поступку 
учествује као подизвођач „Bibo car“ доо Пожаревац, и да одустаје од самосталног учествовања.  
 
Како је одредбом члана 87. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама предвиђено да Понуђач који је самостално 
поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице 
може учествовати у више заједничких понуда, као и да је у том случају Наручилац дужан да одбије све понуде 
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које су поднете супротно наведеној забрани, Наручилац исту није даље оцењивао. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача „Bibo car“ доо Пожаревац, Љубичевска насеља бб са 

подизвођачем ПД „Ауто Миркос“  д.о.о. Пожаревац, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33, а у вези са чланом 87. став 4. и 5. 

 

17) Да је понуда понуђача „Jovalex centar“ доо Крагујевац, ул.Миодрага Влајића Шуке 4, 07 број 404-ЈН-

185/19-130 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:02 часова.  

Понуђач „Jovalex centar“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

18) Да је понуда понуђача „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б, 07 број 404-ЈН-185/19-132 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:08 часова.  

Понуђач „Genuine servis“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

19) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, Винорача бб, 07 број 404-ЈН-185/19-133 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
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      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

20) Да је понуда понуђача ПД „Ауто Миркос“  д.о.о. Пожаревац 07 број 404-ЈН-185/19-135 од 05.11.2019. 

године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33, а у вези 

са чланом 87. став 4. и 5. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач ПД „Ауто Миркос“  д.о.о. Пожаревац доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Прегледом понуда утврђено је да је ПД „Ауто Миркос“  д.о.о. Пожаревац у предметном поступку 
самостално поднео понуду, као и да је у истом учествовао као подизвођач  понуђачу  „Bibo car“ доо 
Пожаревац. 
 
Наручилац је у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама, а у вези са одредбом члана 87. став 4. и 5. 
Закона о јавним набавкама упутио захтев за додатним објашњењем ПД „Ауто Миркос“  д.о.о. Пожаревац где је 
од истог тражено да се изјасни да ли је истовремено, у предметном поступку, учествовао у заједничкој понуди 
или као подизвођач. 
 
ПД „Ауто Миркос“  д.о.о. Пожаревац је благовремено доставио додатно појашњење да у предметном поступку 
учествује као подизвођач „Bibo car“ доо Пожаревац, и да одустаје од самосталног учествовања.  
 
Како је одредбом члана 87. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама предвиђено да Понуђач који је самостално 
поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице 
може учествовати у више заједничких понуда, као и да је у том случају Наручилац дужан да одбије све понуде 
које су поднете супротно наведеној забрани, Наручилац исту није даље оцењивао. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПД „Ауто Миркос“  д.о.о. Пожаревац, оцењена је као 

неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33, а у вези са 

чланом 87. став 4. и 5. 

 

21) Да је понуда понуђача „Гасоп“ доо Београд, Заплањска 84 е, 07 број 404-ЈН-185/19-145 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:27 часова.  

Понуђач „Гасоп“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 
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Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гасоп“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

22) Да је понуда понуђача „Диг“доо Крушевац, Доситејева 9/115, 07 број 404-ЈН-185/19-147 од 05.11.2019. 

године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-240 од 07.11.2019. године , прихватљива у складу са 

одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:19 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач „Диг“доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

23) Да је понуда понуђача ТП „Перспектива“ доо Пријепоље, Бјелопољски пут бб, 07 број 404-ЈН-185/19-

148 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:20 часова.  

Понуђач ТП „Перспектива“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

24) Да је понуда понуђача ПР Јадранко Стојановић „Аутопериониоца МБ 2002“, Смедеревска Паланка, 

Црвене Армије 21 а, 07 број 404-ЈН-185/19-153 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 13:25 часова.  

Како Понуђач ПР Јадранко Стојановић „Аутопериониоца МБ 2002“, Смедеревска Паланка за коју врсту 

возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за партију 20. ПУ Смедерево. 

 
   Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
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дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио уверењее 
Пореске управе Министарства финансија и привреде надлежног пореског органа да је измирио доспеле порезе и 
доприносе. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода. 
 

Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 

Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Јадранко Стојановић „Аутопериониоца МБ 2002“, 

Смедеревска Паланка, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 

25) Да је понуда понуђача ПР Александар Јефтић „Цацко и Аца“, Кусадак, 07 број 404-ЈН-185/19-154 од 

05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 

33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 13:26 часова.  

Како Понуђач ПР Александар Јефтић „Цацко и Аца“, Кусадак није означио за коју врсту возила подноси 

понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за партију 20. ПУ Смедерево. 

 
Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио уверењее 
Пореске управе Министарства финансија и привреде надлежног пореског органа да је измирио доспеле порезе и 
доприносе. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода. 
 

Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 

Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Александар Јефтић „Цацко и Аца“, Кусадак, оцењена је као 

неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 

1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 

26) Да је понуда понуђача Самостална аутомеханичарска радња „Пауновић“, Пауновић Драган 

предузетник, Осипаоница, 16.октобар 14, 07 број 404-ЈН-185/19-156 од 05.11.2019. године, неприхватљива с 

обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 2 и 5. ЗЈН- 

а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 13:44 часова.  
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Понуђач Самостална аутомеханичарска радња „Пауновић“, Пауновић Драган предузетник, 

Осипаоница доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

       

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
 

Прегледом понуде понуђача утврђено је да понуђач испуњава обавезне услове у складу са чланом 75. ЗЈН-
а.Међутим, понуђач није доставио у целости доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном 
документацијом сходно члану 76. ЗЈН-а, односно није доставио доказ о коришћењу шлеп возила. Поред 
наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, Уговора или Наруџбенице, као ни 
друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. Имајући у виду све напред наведено 
предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде и није могуће 
упоредити је са другим понудама. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача Самостална аутомеханичарска радња „Пауновић“, Пауновић 

Драган предузетник, Осипаоница, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно 

испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

27) Да је понуда понуђача “Plattner” доо Бачка Паланка, Новосадски пут 19, 07 број 404-ЈН-185/19-159 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:25 часова.  

Понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

28) Да је понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, 

Радојке Лакић 5, 07 број 404-ЈН-185/19-160 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:40 часова.  
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Како Понуђач Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд није означио за 

коју партију и за коју врсту возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за 

партију 20. ПУ Смедерево. 

 
Прегледом понуде понуђача утврђено је да исти није доставио изјаву да је поштовао 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 сходно члану 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
 

Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 

Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ 

Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 

29) Да је понуда понуђача „КДД ауто“ доо Београд, Вишњичка 53 а, 07 број 404-ЈН-185/19-161 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:41 часова.  

Понуђач „КДД ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

30) Да је понуда понуђача СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 

11, 07 број 404-ЈН-185/19-172  од 06.11.2019. године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-281 од 12.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:07 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла дана 12.11.2019. године у 12:37 часова.  

 

Понуђач СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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31) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо Нови Сад, Футошка 102, 07 број 404-ЈН-185/19-173 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:16 часова.  

Понуђач „Трио моторс“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 

 
 

32) Да је понуда понуђача „Ником ауто“ доо Крагујевац, Лепенички булевар 47, 07 број 404-ЈН-185/19-175 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Ником ауто“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова.      
 

33) Да је понуда понуђача „Мотор“ доо Јагодина, Кабловска бб, 07 број 404-ЈН-185/19-176 од 06.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Мотор“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
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      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

34) Да је понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, Кнеза Михаила 25, 07 број 

404-ЈН-185/19-185 од 06.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:18 часова.  

Понуђач ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- лимарско-фарбарски радови. 

 

   Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење 
Министарства финансија Пореске управе – Београд о  измиреним доспелим обавезама по основу доприноса за 
обавезно здравствено осигурање. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Такође, прегледом понуде утврђено је да понуђач није доставио потписан модел Оквирног споразума, Уговора и 
Наруџбенице. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, оцењена је 

као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. 

став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

35) Да је понуда понуђача ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац, Кнеза Михаила 101, 07 број 

404-ЈН-185/19-186 од 06.11.2019. године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-283 од 12.11.2019. године, 

неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 

1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:20 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла 12.11.2019. године у 12:50 часова. 

Понуђач ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
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Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио уверењее 
Пореске управе Министарства финансија и привреде надлежног пореског органа да је измирио доспеле порезе и 
доприносе. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода. 
 

Даље, понуђач није у целости доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном 

документацијом сходно члану 76. ЗЈН-а. Наиме, прегледом понуде констатовано је да понуђач није доставио 

тражене доказе о поседовању радионичког простора и физички или технички обезбеђеног простора за 

паркирање минимум 5 возила која чекају на оправку тј. преузимање са оправке, сходно радовима за које подносе 

понуду. Такође, понуђач није доставио тражене доказ о поседовању специјалних и универзалних алата, 

поседовању двостубних дизалица и шлеп возила.Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел 

Оквирног споразума, Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном 

Конкурсном документацијом. Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због 

којих није могуће утврдити стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац, оцењена је као 

неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 

1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 

36) Да је понуда понуђача „Ecomex auto“ доо Чачак, Булевар Oслободилаца 86, 07 број 404-ЈН-185/19-189 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 11:31 часова.  

Понуђач „Ecomex auto“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

37) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо Београд, Вождовачки кружни пут 17, 07 број 404-ЈН-185/19-

191 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:00 часова.  

Понуђач „Ликос ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 



476 |7 1 4  

 

38) Да је понуда понуђача СЗАР „Карло Зоран Синадиновић“, Зоран Синадиновић пр, Смедерево, 

Војвођанска 6, 07 број 404-ЈН-185/19-192 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. 

став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:15 часова.  

Понуђач СЗАР „Карло Зоран Синадиновић“, Зоран Синадиновић пр, Смедерево доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 

39) Да је понуда понуђача „Nine“ доо Београд, Радничка 1,, 07 број 404-ЈН-185/19-193 од 06.11.2019. године, 

прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:26 часова.  

Понуђач „Nine“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

40) Да је понуда понуђача „Светозарево промет“ доо Јагодина, Капетана Коче 90/1, 07 број 404-ЈН-185/19-

195 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 14:04 часова.  

Понуђач „Светозарево промет“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

41) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо Зрењанин, Манастирска 9, 07 број 404-ЈН-185/19-201 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Точак ауто“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

42) Да је понуда понуђача „Prestige plus“ доо Крагујевац, Слободе 5 а, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 10:23 часова.  

Понуђач „Prestige plus“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.).  

 

43) Да је понуда понуђача „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:04 часова.  

Понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
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измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

44) Да је понуда понуђача Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања, Радомира Лазића 48, 07 број 404-

ЈН-185/19-241 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 

45) Да је понуда понуђача „Vatreks Rescue“ доо Београд, Антифашистичке борбе 23 г/1/1, 07 број 404-ЈН-

185/19-243 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:38 часова.  

Понуђач „Vatreks Rescue“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

46) Да је понуда понуђача „Ватроспрем производња“ доо Београд, Кумодрашка 178, 07 број 404-ЈН-185/19-

248 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:48 часова.  

Понуђач „Ватроспрем производња“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

47) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо Београд, Војводе Степе 473, 07 број 404-ЈН-185/19-250 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:55 часова.  

Понуђач „Велауто плус“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

48) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак, Браће Станић 45, 07 број 404-ЈН-185/19-251 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

49) Да је понуда понуђача „West beocar“ доо Београд. Аутопут Београд Нови Сад 150 д, 07 број 404-ЈН-

185/19-267 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:09 часова.  

Понуђач „West beocar“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

50) Да је понуда понуђача „Аутокомерц“ доо Београд Сурчин, Светог Саве 84 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-267 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 13:01 часова.  

Понуђач „Аутокомерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

51) Да је понуда понуђача СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш 4, 07 број 404-ЈН-185/19-280 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 11:26 часова.  

Понуђач СП „Ласта“ ад Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
 

52) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб, 07 број 404-ЈН-185/19-284 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 14:36 часова.  

Понуђач „Иди Нинчић“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

53) Да је понуда понуђача  „МПН Промет“ доо Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф, 07 број 404-ЈН-

185/19-285 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 15:03 часова.  

Понуђач „МПН Промет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „МПН Промет“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

54) Да је понуда понуђача  „Леми комерц транс“ доо Београд, Водоводска 158, 07 број 404-ЈН-185/19-288 од 

13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:39 часова.  

Понуђач „Леми комерц транс“ доо Београд доставио је понуду за: 

 



481 |7 1 4  

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови, 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

ПАРТИЈА 21 –ПУ СОМБОР 

 

За Партију 21 – ПУ Сомбор прибављене су следеће понуде понуђача:  

 

1) Владимир Видаковић пр ,Ауто кућа Видаковић, Суботица, Браће Радића 51-53 

2) „Ауто кућа Аннус“ доо, Суботица Ул. Варешка 18 

3) „Ауто-Хермес“ доо, Палић Хоргошки пут 19а са подизвођачем СЗР Аутолимар фарбар Белер-Т 

Тибор Белер, Суботица 

4) „ТРГО-АУТО“ ДОО, Србобран Ул. 19. Октобра 18 

5) „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 

6) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

7) „Дакар ауто“ доо, Сомбор, Ул. Филипа Кљајића бб 

8) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

9) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

10) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71 

11) Аутомеханичарска радионица  и трговинска радња „Ђапић“ Милена Ђапић предузетник, Радња 

Ђапић, Сомбор Ул. 12 Војвођанске ударне бригаде 130 

12) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

13) „Машиноремонт“ доо, Сента ул. Петефи Шандора 45 а  

14) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

15) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

16) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

17) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

18) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

19) „Д Комерц“ доо , Сомбор ул. Коњовићева 59 

20) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

21) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

22) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 

23) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

24) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 

25) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

26) СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник, Код гробља 11 

27) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

28) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

29) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25 

30) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

31) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

32) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

33) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 

34) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

35) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 



482 |7 1 4  

 

36) „АЦ Интерсрем“ доо, Ветерник Новосадски пут 112 

37) „Стојанов ауто“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 12 

38) „Стојанов“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 16 

39) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

40) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

41) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 

42) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

43) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

44) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

45) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

46) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

47) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

48) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

49) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

50) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 

1) Да је понуда понуђача Владимир Видаковић пр ,Ауто кућа Видаковић, Суботица, Браће Радића 51-53, 07-

404-ЈН-185/19-7 од 23.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 23.10.2019. године у 08:24 часова.  

Понуђач Владимир Видаковић пр ,Ауто кућа Видаковић, Суботица доставио је понуду за:  

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 



483 |7 1 4  

 

Како је понуђач Владимир Видаковић пр ,Ауто кућа Видаковић, Суботица испунио све остале захтеве 
Наручиоца његова понуда је оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

2) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Аннус“ доо Суботица, Варешка 18, 07-404-ЈН-185/19-14 од 30.10.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.10.2019. године у 08:50 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Аннус“ доо Суботица доставио је понуду за:  

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге и Модел захтева за достављање понуда који се налази у 
поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Ауто кућа Аннус“ доо Суботица испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

3) Да је понуда понуђача „Ауто-Хермес“ доо Палић, Хоргошки пут 19а са подизвођачем СЗР Аутолимар 

фарбар Белер-Т Тибор Белер, Суботица, 07-404-ЈН-185/19-15 од 30.10.2019. године, прихватљива у складу са 

одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.10.2019. године у 08:51 часова.  

Понуђач „Ауто-Хермес“ доо Палић са подизвођачем СЗР Аутолимар фарбар Белер-Т Тибор Белер 

Суботица доставио је понуду за:  

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
4) Да је понуда понуђача „ТРГО-АУТО“ ДОО Србобран, 19. Октобра 18, 07 број 404-ЈН-185/19-22 од 

31.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 31.10.2019. године у 11:20 часова.  

Понуђач „ТРГО-АУТО“ ДОО Србобран доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

5) Да је понуда понуђача „DDM Company“ доо Нови Сад, Др. Светислава Касапиновића 9, 07 број 404-ЈН-

185/19-28 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  

Понуђач „DDM Company“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

6) Да је понуда понуђача „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26 , 07 број 404-ЈН-

185/19-41 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:10 часова.  

 Понуђач „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

7) Да је понуда понуђача „Дакар ауто“ доо Сомбор, Филипа Кљајића бб, 07 број 404-ЈН-185/19-46 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:31 часова.  

 Понуђач „Дакар ауто“ доо Сомбор доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
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      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

8) Да је понуда понуђача „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-48 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

9) Да је понуда понуђача „КПМ Компресори“ доо Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-50 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Компресори“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

10) Да је понуда понуђача „Радуловић“ доо  Нови Сад, Новосадски пут 71, 07 број 404-ЈН-185/19-59 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:36 часова.  

Понуђач „Радуловић“ доо  Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 



486 |7 1 4  

 

11) Да је понуда понуђача Аутомеханичарска радионица  и трговинска радња „Ђапић“ Милена Ђапић 

предузетник, Радња Ђапић, Сомбор, 12 Војвођанске ударне бригаде 130, 07 број 404-ЈН-185/19-66 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 12:44 часова.  

Понуђач Аутомеханичарска радионица  и трговинска радња „Ђапић“ Милена Ђапић предузетник, 

Радња Ђапић, Сомбор доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

12) Да је понуда понуђача „Ехом Ауто“ доо Београд, Северени Булевар 6, 07 број 404-ЈН-185/19-71 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 13:32 часова.  

Понуђач „Ехом Ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
13) Да је понуда понуђача „Машиноремонт“ доо Сента, Петефи Шандора 45 а, 07 број 404-ЈН-185/19-84 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 09:19 часова.  

Понуђач „Машиноремонт“ доо Сента доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

14) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, Коњевићи бб, 07 број 404-ЈН-185/19-107 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 

15) Да је понуда понуђача „Hyundai Србија“ доо Београд, Милутина Миланковића 7в, 07 број 404-ЈН-

185/19-85 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:28 часова.  

Понуђач „Hyundai Србија“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

16) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина, Словенски пут 25, 07 број 404-ЈН-185/19-96 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:36 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

17) Да је понуда понуђача „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5, 07 број 404-ЈН-185/19-119 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:40 часова.  

Понуђач „Аутопромет“ доо Београд доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

18) Да је понуда понуђача „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б, 07 број 404-ЈН-185/19-132 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:08 часова.  

Понуђач „Genuine servis“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

19) Да је понуда понуђача „Д Комерц“ доо Сомбор, Коњовићева 59, 07 број 404-ЈН-185/19-134 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  

Понуђач „Д Комерц“ доо  Сомбор доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

20) Да је понуда понуђача „Гасоп“ доо Београд, Заплањска 84 е, 07 број 404-ЈН-185/19-145 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:27 часова.  

Понуђач „Гасоп“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гасоп“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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21) Да је понуда понуђача „Диг“доо Крушевац, Доситејева 9/115, 07 број 404-ЈН-185/19-147 од 05.11.2019. 

године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-240 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са 

одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:19 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач „Диг“доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

22) Да је понуда понуђача „Ауто центар Радосављевић“ доо Сремска Митровица, Димитрија Давидовића 

11, 07 број 404-ЈН-185/19-157 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 

33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 13:50 часова.  

Понуђач „Ауто центар Радосављевић“ доо Сремска Митровица доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

23) Да је понуда понуђача “Plattner” доо Бачка Паланка, Новосадски пут 19, 07 број 404-ЈН-185/19-159 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:25 часова.  

Понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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24) Да је понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, 

Радојке Лакић 5, 07 број 404-ЈН-185/19-160 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:40 часова.  

Како Понуђач Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд није означио за 

коју партију и за коју врсту возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за 

партију 21. ПУ Сомбор. 

 
Прегледом понуде понуђача утврђено је да исти није доставио изјаву да је поштовао 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 сходно члану 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
 

Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 

Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ 

Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 

25) Да је понуда понуђача „КДД ауто“ доо Београд, Вишњичка 53 а, 07 број 404-ЈН-185/19-161 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:41 часова.  

Понуђач „КДД ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

26) Да је понуда понуђача СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник, Код гробља 11, 07 

број 404-ЈН-185/19-164 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. 

ЗЈН-а. 

  

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 15:17 часова.  

Понуђач СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник доставио је понуду за: 

 
1. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном  ватрогасном опремом, прикључна возила, 

радне машине и др. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
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-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

27) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо Нови Сад, Футошка 102, 07 број 404-ЈН-185/19-173 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:16 часова.  

Понуђач „Трио моторс“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 

 
28) Да је понуда понуђача „Ником ауто“ доо Крагујевац, Лепенички булевар 47, 07 број 404-ЈН-185/19-175 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Ником ауто“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

29) Да је понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, Кнеза Михаила 25, 07 број 

404-ЈН-185/19-185 од 06.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:18 часова.  

Понуђач ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
-  лимарско-фарбарски радови. 
 

   Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење 
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Министарства финансија Пореске управе – Београд о  измиреним доспелим обавезама по основу доприноса за 
обавезно здравствено осигурање. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Такође, прегледом понуде утврђено је да понуђач није доставио потписан модел Оквирног споразума, Уговора и 
Наруџбенице. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, оцењена је 

као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. 

став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

30) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо Београд, Вождовачки кружни пут 17, 07 број 404-ЈН-185/19-

191 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:00 часова.  

Понуђач „Ликос ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

31) Да је понуда понуђача „Nine“ доо Београд, Радничка 1,, 07 број 404-ЈН-185/19-193 од 06.11.2019. године, 

прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:26 часова.  

Понуђач „Nine“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд 

 

32) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо Зрењанин, Манастирска 9, 07 број 404-ЈН-185/19-201 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Точак ауто“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
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-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

33) Да је понуда понуђача „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9, 07 број 404-ЈН-185/19-213 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 11:33 часова.  

Понуђач „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

34) Да је понуда понуђача „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б, 07 број 404-ЈН-185/19-217 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:04 часова.  

Понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
35) Да је понуда понуђача „Јапан ауто“ доо Београд, Мирка Сандића 10, 07 број 404-ЈН-185/19-224 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:56 часова.  

Понуђач „Јапан ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 
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36) Да је понуда понуђача „АЦ Интерсрем“ доо Ветерник Новосадски пут 112, 07 број 404-ЈН-185/19-232 

од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 13:58 часова.  

Понуђач „АЦ Интерсрем“ доо Ветерник доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

37) Да је понуда понуђача „Стојанов ауто“ доо Нови Сад, Зрењанински пут 12, 07 број 404-ЈН-185/19-233 

 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:04 часова.  

Понуђач „Стојанов ауто“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

38) Да је понуда понуђача „Стојанов“ доо Нови Сад, Зрењанински пут 16, 07 број 404-ЈН-185/19-234 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:04 часова.  

Понуђач „Стојанов“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

39) Да је понуда понуђача Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања, Радомира Лазића 48, 07 број 404-

ЈН-185/19-241 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
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40) Да је понуда понуђача „Vatreks Rescue“ доо Београд, Антифашистичке борбе 23 г/1/1, 07 број 404-ЈН-

185/19-243 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:38 часова.  

Понуђач „Vatreks Rescue“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

41) Да је понуда понуђача „Новус М Плус Трејд“ доо Нови Сад, Трг Марије Трандафил 18, 07 број 404-ЈН-

185/19-244 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:55 часова.  

Понуђач „Новус М Плус Трејд“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

42) Да је понуда понуђача „Ватроспрем производња“ доо Београд, Кумодрашка 178, 07 број 404-ЈН-185/19-

248 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:48 часова.  

Понуђач „Ватроспрем производња“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

43) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо Београд, Војводе Степе 473, 07 број 404-ЈН-185/19-250 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:55 часова.  

Понуђач „Велауто плус“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

44) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак, Браће Станић 45, 07 број 404-ЈН-185/19-251 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
45) Да је понуда понуђача „West beocar“ доо Београд. Аутопут Београд Нови Сад 150 д, 07 број 404-ЈН-

185/19-267 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:09 часова.  

Понуђач „West beocar“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

46) Да је понуда понуђача „Аутокомерц“ доо Београд Сурчин, Светог Саве 84 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-267 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 13:01 часова.  

Понуђач „Аутокомерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

47) Да је понуда понуђача СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш 4, 07 број 404-ЈН-185/19-280 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 11:26 часова.  

Понуђач СП „Ласта“ ад Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

48) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб, 07 број 404-ЈН-185/19-284 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 14:36 часова.  

Понуђач „Иди Нинчић“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

49) Да је понуда понуђача  „МПН Промет“ доо Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф, 07 број 404-ЈН-

185/19-285 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 15:03 часова.  

Понуђач „МПН Промет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
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Како је понуђач „МПН Промет“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

50) Да је понуда понуђача  „Леми комерц транс“ доо Београд, Водоводска 158, 07 број 404-ЈН-185/19-288 од 

13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:39 часова.  

Понуђач „Леми комерц транс“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
 
 

ПАРТИЈА 22 –ПУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

За Партију 22 – ПУ Сремска Митровица прибављене су следеће понуде понуђача:  

 
1) „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 

2) „Deki commerce“ доо, Адашевци Ул. Бранка Радичевића 50 

3) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

4) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

5) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

6) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71 

7) ПР Ранко Шимулија , аутомеханичарска радња „Шиме“, Рума Ул. Алексе Шантића бб 

8) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

9) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

10) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

11) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

12) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

13) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

14) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

15) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

16) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 

17) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

18) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 

19) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

20) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 

21) СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник, Код гробља 11 

22) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

23) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

24) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25 

25) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

26) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
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27) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

28) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 

29) ТП „Пољоауто“ доо, Шид Ул. Вука Караџића 34 

30) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

31) „Porsche inter auto“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 

32) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

33) „АЦ Интерсрем“ доо, Ветерник Новосадски пут 112 

34) „Стојанов ауто“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 12 

35) „Стојанов“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 16 

36) „AKS аутомотиве“ доо , Шабац, Ул. Гаврила Принципа бб 

37) „АЦП аутомотиве“ доо , Шабац, Обилазни пут бб 

38) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

39) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

40) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 

41) Servis „Euro Car“ доо, Сремска Митровица Ул. Арсенија Чарнојевића 25 

42) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

43) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

44) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

45) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

46) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

47) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

48) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

49) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

50) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 

1) Да је понуда понуђача „DDM Company“ доо Нови Сад, Др. Светислава Касапиновића 9, 07 број 404-ЈН-

185/19-28 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  

Понуђач „DDM Company“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2) Да је понуда понуђача „Deki commerce“ доо Адашевци, Бранка Радичевића 50, 07 број 404-ЈН-185/19-35 

од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 13:30 часова.  

Понуђач „Deki commerce“ доо Адашевци доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 
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- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

3) Да је понуда понуђача „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26 , 07 број 404-ЈН-

185/19-41 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:10 часова.  

 Понуђач „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4) Да је понуда понуђача „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-48 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

5) Да је понуда понуђача „КПМ Компресори“ доо Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-50 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Компресори“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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6) Да је понуда понуђача „Радуловић“ доо  Нови Сад, Новосадски пут 71 Нови Сад, 07 број 404-ЈН-185/19-

57 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:36 часова.  

Понуђач „Радуловић“ доо  Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

7) Да је понуда понуђача ПР Ранко Шимулија , аутомеханичарска радња „Шиме“ Рума, Алексе Шантића 

бб, 07 број 404-ЈН-185/19-67 од 04.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени 

услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1. и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 12:52 часова.  

Понуђач ПР Ранко Шимулија , аутомеханичарска радња „Шиме“ Рума доставио је понуду за: 

     

1. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном  ватрогасном опремом, прикључна возила, 

радне машине и др. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
Прегледом понуде понуђача утврђено је да исти није доставио изјаву да је поштовао 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 сходно члану 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
 

Даље, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, Уговора или Наруџбенице, као ни друге 

обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. Имајући у виду све напред наведено 

предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде и није могуће 

упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Ранко Шимулија , аутомеханичарска радња „Шиме“ Рума, 

оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и 

члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

8) Да је понуда понуђача „Ехом Ауто“ доо Београд, Северени Булевар 6, 07 број 404-ЈН-185/19-71 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 13:32 часова.  

Понуђач „Ехом Ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
9) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, Коњевићи бб, 07 број 404-ЈН-185/19-85 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 

10) Да је понуда понуђача „Hyundai Србија“ доо Београд, Милутина Миланковића 7в, 07 број 404-ЈН-

185/19-85 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:28 часова.  

Понуђач „Hyundai Србија“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

11) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина, Словенски пут 25, 07 број 404-ЈН-185/19-96 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:36 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
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Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

12) Да је понуда понуђача „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5, 07 број 404-ЈН-185/19-119 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:40 часова.  

Понуђач „Аутопромет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

13) Да је понуда понуђача „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б, 07 број 404-ЈН-185/19-132 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:08 часова.  

Понуђач „Genuine servis“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

14) Да је понуда понуђача „Гасоп“ доо Београд, Заплањска 84 е, 07 број 404-ЈН-185/19-145 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:27 часова.  

Понуђач „Гасоп“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гасоп“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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15) Да је понуда понуђача „Диг“доо Крушевац, Доситејева 9/115, 07 број 404-ЈН-185/19-147 од 05.11.2019. 

године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-240 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са 

одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:19 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач „Диг“доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

16) Да је понуда понуђача „Ауто центар Радосављевић“ доо Сремска Митровица, Димитрија Давидовића 

11, 07 број 404-ЈН-185/19-157 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 

33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 13:50 часова.  

Понуђач „Ауто центар Радосављевић“ доо Сремска Митровица доставио је понуду за: 

 
      1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

17) Да је понуда понуђача “Plattner” доо Бачка Паланка, Новосадски пут 19, 07 број 404-ЈН-185/19-159 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:25 часова.  

Понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
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Како је понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

18) Да је понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, 

Радојке Лакић 5, 07 број 404-ЈН-185/19-160 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:40 часова.  

Како Понуђач Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд није означио за 

коју партију и за коју врсту возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за 

партију 22. ПУ Сремска Митровица. 

 
Прегледом понуде понуђача утврђено је да исти није доставио изјаву да је поштовао 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 сходно члану 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
 

Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 

Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ 

Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 

19) Да је понуда понуђача „КДД ауто“ доо Београд, Вишњичка 53 а, 07 број 404-ЈН-185/19-161 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:41 часова.  

Понуђач „КДД ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

20) Да је понуда понуђача „АБЦ Тест“ доо Ваљево, Љубомира Павловића 13, 07 број 404-ЈН-185/19-162 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:55 часова.  

Понуђач „АБЦ Тест“ доо Ваљево доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
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      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

21) Да је понуда понуђача СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник, Код гробља 11, 07 

број 404-ЈН-185/19-164 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. 

ЗЈН-а. 

  

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 15:17 часова.  

Понуђач СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник доставио је понуду за: 

 
1. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном  ватрогасном опремом, прикључна возила, 

радне машине и др. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

22) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо Нови Сад, Футошка 102, 07 број 404-ЈН-185/19-173 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:16 часова.  

Понуђач „Трио моторс“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 

 
23) Да је понуда понуђача „Ником ауто“ доо Крагујевац, Лепенички булевар 47, 07 број 404-ЈН-185/19-175 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Ником ауто“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
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      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

24) Да је понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, Кнеза Михаила 25, 07 број 

404-ЈН-185/19-185 од 06.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:18 часова.  

Понуђач ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- лимарско-фарбарски радови. 

 

Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење 
Министарства финансија Пореске управе – Београд о  измиреним доспелим обавезама по основу доприноса за 
обавезно здравствено осигурање. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Такође, прегледом понуде утврђено је да понуђач није доставио потписан модел Оквирног споразума, Уговора и 
Наруџбенице. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, оцењена је 

као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. 

став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

25) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо Београд, Вождовачки кружни пут 17, 07 број 404-ЈН-185/19-

191 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:00 часова.  

Понуђач „Ликос ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

26) Да је понуда понуђача „Nine“ доо Београд, Радничка 1,, 07 број 404-ЈН-185/19-193 од 06.11.2019. године, 

прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:26 часова.  

Понуђач „Nine“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд 
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27) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо Зрењанин, Манастирска 9, 07 број 404-ЈН-185/19-201 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Точак ауто“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

28) Да је понуда понуђача „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9, 07 број 404-ЈН-185/19-213 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 11:33 часова.  

Понуђач „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

29) Да је понуда понуђача ТП „Пољоауто“ доо Шид, Вука Караџића 34, 07 број 404-ЈН-185/19-216 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 11:58 часова.  

Понуђач ТП „Пољоауто“ доо Шид доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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31) Да је понуда понуђача „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б, 07 број 404-ЈН-185/19-217 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:04 часова.  

Понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

31) Да је понуда понуђача „Porsche inter auto“ доо Београд, Зрењанински пут 11, 07 број 404-ЈН-185/19-201 

од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Porsche inter auto“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

32) Да је понуда понуђача „Јапан ауто“ доо Београд, Мирка Сандића 10, 07 број 404-ЈН-185/19-224 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:56 часова.  

Понуђач „Јапан ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

33) Да је понуда понуђача „АЦ Интерсрем“ доо Ветерник Новосадски пут 112, 07 број 404-ЈН-185/19-232 

од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 13:58 часова.  

Понуђач „АЦ Интерсрем“ доо Ветерник доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

34) Да је понуда понуђача „Стојанов ауто“ доо Нови Сад, Зрењанински пут 12, 07 број 404-ЈН-185/19-233 

 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:04 часова.  

Понуђач „Стојанов ауто“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

35) Да је понуда понуђача „Стојанов“ доо Нови Сад, Зрењанински пут 16, 07 број 404-ЈН-185/19-234 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:04 часова.  

Понуђач „Стојанов“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

36) Да је понуда понуђача „AKS аутомотиве“ доо  Шабац, Гаврила Принципа бб, 07 број 404-ЈН-185/19-238 

од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:15 часова.  

Понуђач „AKS аутомотиве“ доо  Шабац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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37) Да је понуда понуђача „АЦП аутомотиве“ доо Шабац, Обилазни пут бб, 07 број 404-ЈН-185/19-239 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:16 часова.  

Понуђач „АЦП аутомотиве“ доо Шабац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

38) Да је понуда понуђача Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања, Радомира Лазића 48, 07 број 404-

ЈН-185/19-241 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 

39) Да је понуда понуђача „Vatreks Rescue“ доо Београд, Антифашистичке борбе 23 г/1/1, 07 број 404-ЈН-

185/19-243 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:38 часова.  

Понуђач „Vatreks Rescue“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

40) Да је понуда понуђача „Новус М Плус Трејд“ доо Нови Сад, Трг Марије Трандафил 18, 07 број 404-ЈН-

185/19-244 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:55 часова.  

Понуђач „Новус М Плус Трејд“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

41) Да је понуда понуђача Servis „Euro Car“ Борис Кузмановски пр, Сремска Митровица, Арсенија 

Чарнојевића 25, 07 број 404-ЈН-185/19-245  од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 

3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 15:07 часова.  

Понуђач Servis „Euro Car“ Борис Кузмановски пр, Сремска Митровица доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

42) Да је понуда понуђача „Ватроспрем производња“ доо Београд, Кумодрашка 178, 07 број 404-ЈН-185/19-

248 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:48 часова.  

Понуђач „Ватроспрем производња“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

43) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо Београд, Војводе Степе 473, 07 број 404-ЈН-185/19-250 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:55 часова.  

Понуђач „Велауто плус“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 
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44) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак, Браће Станић 45, 07 број 404-ЈН-185/19-251 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
45) Да је понуда понуђача „West beocar“ доо Београд. Аутопут Београд Нови Сад 150 д, 07 број 404-ЈН-

185/19-267 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:09 часова.  

Понуђач „West beocar“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

46) Да је понуда понуђача „Аутокомерц“ доо Београд Сурчин, Светог Саве 84 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-267 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 13:01 часова.  

Понуђач „Аутокомерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

47) Да је понуда понуђача СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш 4, 07 број 404-ЈН-185/19-280 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 11:26 часова.  

Понуђач СП „Ласта“ ад Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
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48) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб, 07 број 404-ЈН-185/19-284 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 14:36 часова.  

Понуђач „Иди Нинчић“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

49) Да је понуда понуђача  „МПН Промет“ доо Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф, 07 број 404-ЈН-

185/19-285 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 15:03 часова.  

Понуђач „МПН Промет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „МПН Промет“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

50) Да је понуда понуђача  „Леми комерц транс“ доо Београд, Водоводска 158, 07 број 404-ЈН-185/19-288 од 

13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:39 часова.  

Понуђач „Леми комерц транс“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови. 
 

ПАРТИЈА 23 –ПУ СУБОТИЦА 

 

За Партију 23 – ПУ Суботица прибављене су следеће понуде понуђача:  

 

1) Владимир Видаковић пр ,Ауто кућа Видаковић, Суботица, Браће Радића 51-53 

2) „Ауто кућа Аннус“ доо, Суботица Ул. Варешка 18 

3) „Ауто-Хермес“ доо, Палић Хоргошки пут 19а са подизвођачем СЗР Аутолимар фарбар Белер-Т 

Тибор Белер, Суботица 

4) „Klimashop“ доо, Бегеч Ул.Николе Тесле 25 

5) „ТРГО-АУТО“ ДОО, Србобран Ул. 19. Октобра 18 

6) „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 

7) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

8) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

9) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

10) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71 

11) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

12) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  

13) „Машиноремонт“ доо, Сента ул. Петефи Шандора 45 а  

14) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

15) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

16) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

17) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

18) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

19) „Д Комерц“ доо , Сомбор ул. Коњовићева 59 

20) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

21) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

22) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 

23) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

24) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 

25) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

26) СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник, Код гробља 11 

27) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

28) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

29) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25 

30) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

31) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

32) „Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин Ул. Огњеслава Костовића 5 са подизвођачем САР 

М.Мијатовић Мирослав Зрењанин 
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33) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

34) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 

35) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

36) „Porsche inter auto“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 

37) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

38) „АЦ Интерсрем“ доо, Ветерник Новосадски пут 112 

39) „Стојанов ауто“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 12 

40) „Стојанов“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 16 

41) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

42) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

43) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 

44) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

45) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

46) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

47) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

48) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

49) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

50) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

51) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

52) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

53) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 

 

1) Да је понуда понуђача Владимир Видаковић пр ,Ауто кућа Видаковић, Суботица, Браће Радића 51-53, 07-

404-ЈН-185/19-7 од 23.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 23.10.2019. године у 08:24 часова.  

Понуђач Владимир Видаковић пр ,Ауто кућа Видаковић, Суботица доставио је понуду за:  

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач Владимир Видаковић пр ,Ауто кућа Видаковић, Суботица испунио све остале захтеве 
Наручиоца његова понуда је оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

2) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Аннус“ доо Суботица, Варешка 18, 07-404-ЈН-185/19-14 од 30.10.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.10.2019. године у 08:50 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Аннус“ доо Суботица доставио је понуду за:  

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге и Модел захтева за достављање понуда који се налази у 
поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Ауто кућа Аннус“ доо Суботица испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

3) Да је понуда понуђача „Ауто-Хермес“ доо Палић, Хоргошки пут 19а са подизвођачем СЗР Аутолимар 

фарбар Белер-Т Тибор Белер, Суботица, 07-404-ЈН-185/19-15 од 30.10.2019. године, прихватљива у складу са 

одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.10.2019. године у 08:51 часова.  

Понуђач „Ауто-Хермес“ доо Палић са подизвођачем СЗР Аутолимар фарбар Белер-Т Тибор Белер 

Суботица доставио је понуду за:  

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 
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- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

4) Да је понуда понуђача „Klimashop“ доо Бегеч, Николе Тесле 25, 07 број 404-ЈН-185/19-18 од 30.10.2019. 

године, прихватљива код путничких возила (путничка, комби, теренска и др.) за аутомеханичарске и 

аутоелектричарске услуге и код путничких возила (путничка, комби, теренска и др.) и теретних возила, аутобуса, 

радних машина и др. за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд), и прихватљива за поправку и 

сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-

а, а неприхватљива код теретних возила, аутобуси, радних машина и др.  за аутомеханичарске и 

аутоелектричарске услуге, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 

106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 30.10.2019. године у 10:50 часова.  

Понуђач „Klimashop“ доо Бегеч доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

3. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је код 

путничких возила (путничка, комби, теренска и др.) за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге и код 

путничких возила (путничка, комби, теренска и др.) и теретних возила, аутобуси, радних машина и др. за 

остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд), и за поправку и сервисирање ватрогасних система, 

пумпи и друге опреме, доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док код теретних возила, аутобуса, 

радних машина и др.  за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге, није доказао да испуњава додатни услов 

у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, понуђач није доставио доказ да поседује радионички простор тражене 

површине за извршење услуга наведених услуга код теретних возила, аутобуса, радних машина и др. 

 

Како је понуђач „Klimashop“ доо Бегеч испунио све захтеве Наручиоца за аутомеханичарске, 

аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале занатске радове 

и услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

 
5) Да је понуда понуђача „ТРГО-АУТО“ ДОО Србобран , 19. Октобра 18, 07 број 404-ЈН-185/19-22 од 

31.10.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 31.10.2019. године у 11:20 часова.  

Понуђач „ТРГО-АУТО“ ДОО Србобран доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
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      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

6) Да је понуда понуђача „DDM Company“ доо Нови Сад, Др. Светислава Касапиновића 9, 07 број 404-ЈН-

185/19-28 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  

Понуђач „DDM Company“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

7) Да је понуда понуђача „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26 , 07 број 404-ЈН-

185/19-41 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:10 часова.  

 Понуђач „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

8) Да је понуда понуђача „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-48 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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9) Да је понуда понуђача „КПМ Компресори“ доо Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-50 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Компресори“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

10) Да је понуда понуђача „Радуловић“ доо  Нови Сад, Новосадски пут 71, 07 број 404-ЈН-185/19-58 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:36 часова.  

Понуђач „Радуловић“ доо  Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

11) Да је понуда понуђача „Ехом Ауто“ доо Београд, Северени Булевар 6, 07 број 404-ЈН-185/19-71 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 13:32 часова.  

Понуђач „Ехом Ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

12) Да је понуда понуђача ,,Reno Sava“ доо Београд, Миријевски Булевар 37, 07 број 404-ЈН-185/19-81 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 07:53 часова.  

Понуђач ,,Reno Sava“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
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      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
13) Да је понуда понуђача „Машиноремонт“ доо Сента, Петефи Шандора 45 а, 07 број 404-ЈН-185/19-84 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 09:19 часова.  

Понуђач „Машиноремонт“ доо Сента доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

14) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, Коњевићи бб, 07 број 404-ЈН-185/19-107 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 

15) Да је понуда понуђача „Hyundai Србија“ доо Београд, Милутина Миланковића 7в, 07 број 404-ЈН-

185/19-85 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:28 часова.  

Понуђач „Hyundai Србија“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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16) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина, Словенски пут 25, 07 број 404-ЈН-185/19-96 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:36 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

17) Да је понуда понуђача „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5, 07 број 404-ЈН-185/19-113 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:40 часова.  

Понуђач „Аутопромет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

18) Да је понуда понуђача „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б, 07 број 404-ЈН-185/19-132 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:08 часова.  

Понуђач „Genuine servis“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

19) Да је понуда понуђача „Д Комерц“ доо Сомбор, Коњовићева 59, 07 број 404-ЈН-185/19-134 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова.  
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Понуђач „Д Комерц“ доо  Сомбор доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

20) Да је понуда понуђача „Гасоп“ доо Београд, Заплањска 84 е, 07 број 404-ЈН-185/19-145 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:27 часова.  

Понуђач „Гасоп“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гасоп“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

21) Да је понуда понуђача „Диг“доо Крушевац, Доситејева 9/115, 07 број 404-ЈН-185/19-147 од 05.11.2019. 

године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-240 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са 

одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:19 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач „Диг“доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

22) Да је понуда понуђача „Ауто центар Радосављевић“ доо Сремска Митровица, Димитрија Давидовића 

11, 07 број 404-ЈН-185/19-157 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 

33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 13:50 часова.  

Понуђач „Ауто центар Радосављевић“ доо Сремска Митровица доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

23) Да је понуда понуђача “Plattner” доо Бачка Паланка, Новосадски пут 19, 07 број 404-ЈН-185/19-159 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:25 часова.  

Понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

24) Да је понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, 

Радојке Лакић 5, 07 број 404-ЈН-185/19-160 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:40 часова.  

Како Понуђач Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд није означио за 

коју партију и за коју врсту возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за 

партију 23. ПУ Суботица. 

 
Прегледом понуде понуђача утврђено је да исти није доставио изјаву да је поштовао 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 сходно члану 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
 

Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 

Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 
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Сходно свему наведеном, понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ 

Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 

25) Да је понуда понуђача „КДД ауто“ доо Београд, Вишњичка 53 а, 07 број 404-ЈН-185/19-161 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:41 часова.  

Понуђач „КДД ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

26) Да је понуда понуђача СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник, Код гробља 11, 07 

број 404-ЈН-185/19-164 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. 

ЗЈН-а. 

  

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 15:17 часова.  

Понуђач СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник доставио је понуду за: 

 
1. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном  ватрогасном опремом, прикључна возила, 

радне машине и др. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

27) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо Нови Сад, Футошка 102, 07 број 404-ЈН-185/19-173 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:16 часова.  

Понуђач „Трио моторс“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
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28) Да је понуда понуђача „Ником ауто“ доо Крагујевац, Лепенички булевар 47, 07 број 404-ЈН-185/19-175 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Ником ауто“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

29) Да је понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, Кнеза Михаила 25, 07 број 

404-ЈН-185/19-185 од 06.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:18 часова.  

Понуђач ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
-  лимарско-фарбарски радови. 
 

Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење 
Министарства финансија Пореске управе – Београд о  измиреним доспелим обавезама по основу доприноса за 
обавезно здравствено осигурање. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Такође, прегледом понуде утврђено је да понуђач није доставио потписан модел Оквирног споразума, Уговора и 
Наруџбенице. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, оцењена је 

као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. 

став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

30) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо Београд, Вождовачки кружни пут 17, 07 број 404-ЈН-185/19-

191 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:00 часова.  

Понуђач „Ликос ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
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      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

31) Да је понуда понуђача „Nine“ доо Београд, Радничка 1,, 07 број 404-ЈН-185/19-193 од 06.11.2019. године, 

прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:26 часова.  

Понуђач „Nine“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд 

 

32) Да је понуда „Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин, Огњеслава Костовића 5 са подизвођачем 

САР М. Мијатовић Мирослав пр, Зрењанин, 07 број 404-ЈН-185/19-194 од 06.11.2019. године, 

неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 

1. тачка ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:45 часова.  

Понуђач „Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин, Огњеслава Костовића 5 са подизвођачем САР М. 

Мијатовић Мирослав пр, Зрењанин доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доставио доказао да подизвођач испуњава 
услов предвиђен одредбом члана 75. став 1. тачка 4. ЗЈН-а, а у вези са чланом 80 став. 5 ЗЈН-а, односно није у 
целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС. 
Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење Министарства финансија Пореске 
управе – Београд о  измиреним доспелим обавезама на свим уплатним рачунима који су у надлежности Пореске 
управе. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је подизвођач измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Сходно свему наведеном, понуда понуђача Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин, Огњеслава 

Костовића 5 са подизвођачем САР М. Мијатовић Мирослав пр, Зрењанин, оцењена је као 

неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 

1. тачка 1 ЗЈН- а. 

 

33) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо Зрењанин, Манастирска 9, 07 број 404-ЈН-185/19-201 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Точак ауто“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 
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    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

34) Да је понуда понуђача „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9, 07 број 404-ЈН-185/19-213 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 11:33 часова.  

Понуђач „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

35) Да је понуда понуђача „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б, 07 број 404-ЈН-185/19-217 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:04 часова.  

Понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
36) Да је понуда понуђача „Porsche inter auto“ доо Београд, Зрењанински пут 11, 07 број 404-ЈН-185/19-201 

од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Porsche inter auto“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
37) Да је понуда понуђача „Јапан ауто“ доо Београд, Мирка Сандића 10, 07 број 404-ЈН-185/19-224 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:56 часова.  

Понуђач „Јапан ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

38) Да је понуда понуђача „АЦ Интерсрем“ доо Ветерник Новосадски пут 112, 07 број 404-ЈН-185/19-232 

од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 13:58 часова.  

Понуђач „АЦ Интерсрем“ доо Ветерник доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

39) Да је понуда понуђача „Стојанов ауто“ доо Нови Сад, Зрењанински пут 12, 07 број 404-ЈН-185/19-233 

 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:04 часова.  

Понуђач „Стојанов ауто“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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40) Да је понуда понуђача „Стојанов“ доо Нови Сад, Зрењанински пут 16, 07 број 404-ЈН-185/19-234 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:04 часова.  

Понуђач „Стојанов“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

41) Да је понуда понуђача Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања, Радомира Лазића 48, 07 број 404-ЈН-

185/19-241 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 

42) Да је понуда понуђача „Vatreks Rescue“ доо Београд, Антифашистичке борбе 23 г/1/1, 07 број 404-ЈН-

185/19-243 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:38 часова.  

Понуђач „Vatreks Rescue“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

43) Да је понуда понуђача „Новус М Плус Трејд“ доо Нови Сад, Трг Марије Трандафил 18, 07 број 404-ЈН-

185/19-244 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:55 часова.  

Понуђач „Новус М Плус Трејд“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
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      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

44) Да је понуда понуђача „Ватроспрем производња“ доо Београд, Кумодрашка 178, 07 број 404-ЈН-185/19-

248 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:48 часова.  

Понуђач „Ватроспрем производња“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

45) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо Београд, Војводе Степе 473, 07 број 404-ЈН-185/19-250 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:55 часова.  

Понуђач „Велауто плус“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

46) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак, Браће Станић 45, 07 број 404-ЈН-185/19-251 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
47) Да је понуда понуђача „West beocar“ доо Београд. Аутопут Београд Нови Сад 150 д, 07 број 404-ЈН-

185/19-267 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:09 часова.  
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Понуђач „West beocar“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

48) Да је понуда понуђача „Аутокомерц“ доо Београд Сурчин, Светог Саве 84 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-267 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 13:01 часова.  

Понуђач „Аутокомерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

49) Да је понуда понуђача СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш 4, 07 број 404-ЈН-185/19-280 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 11:26 часова.  

Понуђач СП „Ласта“ ад Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

50) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб, 07 број 404-ЈН-185/19-284 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 14:36 часова.  

Понуђач „Иди Нинчић“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 



533 |7 1 4  

 

-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

51) Да је понуда понуђача  „МПН Промет“ доо Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф, 07 број 404-ЈН-

185/19-285 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 15:03 часова.  

Понуђач „МПН Промет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „МПН Промет“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

52) Да је понуда понуђача  „Леми комерц транс“ доо Београд, Водоводска 158, 07 број 404-ЈН-185/19-288 од 

13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:39 часова.  

Понуђач „Леми комерц транс“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
 

53) Да је понуда понуђача „Coning“ доо Београд, Аутопут за Нови Сад 68, 07 број 404-ЈН-185/19-289 од 
13.11.2019. године,  прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:41 часова.  
Понуђач „Coning“ доо Београд доставио је понуду за: 
 
   1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
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3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

     Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда 
који се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације . Међутим, имајући у виду да је Понуђач 
доставио потписан Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити 
намера понуђача за закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да 
накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра 
се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 

 
Како је понуђач „Coning“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

ПАРТИЈА 24 –ПУ УЖИЦЕ 

 

За Партију 24 – ПУ Ужице прибављене су следеће понуде понуђача:  

 
1)  „Марић центар“ Краљево, Конарево Ул. Прогорелица 74/А 

2) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

3) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

4) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

5) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

6) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

7) „Tehno MK auto” доо, Чачак Ул. Булевар Ослободилаца бб са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ 

доо 

8) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

9) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

10) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

11) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

12) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 

13) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

14) ПР Зоран Рајевић „ТПМ Рајо“, Севојно Ул. Хероја Дејовића бб 

15) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

16) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

17) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 

18) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

19) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 

20) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

21) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 

22) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

23) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

24) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25 

25) ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац Ул.Кнеза Михаила 101 

26) „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  

27) ПР Радосава Никић „Аутосервис Ауто Центар 31“, Ужице Ул. Сарића Осоја бб 

28) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
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29) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

30) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 

31) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

32) „Обнова“ доо, Краљево Ул. Аеродромска 4 а 

33) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 

34) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

35) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

36) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

37) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

38) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

39) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

40) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

41) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

42) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

43) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

44) „Турбо сервис“ доо, Ужице ул. Милоша Обреновића бб 

45) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

46) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

47) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

48) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

49) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 

1) Да је понуда понуђача „Марић центар“ доо Краљево, Конарево, Прогорелица 74/а, 07 број 404-ЈН-

185/19-30 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  

Понуђач „Марић центар“ доо Краљево доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2) Да је понуда понуђача „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26 , 07 број 404-ЈН-

185/19-41 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:10 часова.  

 Понуђач „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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3) Да је понуда понуђача „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-48 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4) Да је понуда понуђача „КПМ Компресори“ доо Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-50 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Компресори“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

5) Да је понуда понуђача „Ехом Ауто“ доо Београд, Северени Булевар 6, 07 број 404-ЈН-185/19-71 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 13:32 часова.  

Понуђач „Ехом Ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

6) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, Коњевићи бб, 07 број 404-ЈН-185/19-85 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 
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- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 

7) Да је понуда понуђача “Tehno MK auto” доо Чачак , Булевар Ослободилаца бб, са подизвођачем „Ауто 

Чачак Промет“ доо Чачак, 07 број 404-ЈН-185/19-86 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да 

нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33, а у вези са чланом 87. став 4. и 5. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 13:40 часова.  

Понуђач “Tehno MK auto” доо Чачак , Булевар Ослободилаца бб, са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ 

доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 
Прегледом понуде утврђено је да је понуђач навео да понуду подноси са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ доо 
Чачак. С обзиром, да се из даљег прегледа понуде није могло утврдити да ли се подизвођач усагласио са поднетом 
понудом, а како је наведени подизвођач самостално поднео понуду за предметни поступак, у складу са чланом 93. 
Закона о јавним набавкама, Наручилац је додатним објашњењем захтевао да се понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо 
Чачак изјасни да ли је истовремено, у предметном поступку, учествовао у заједничкој понуди или као подизвођач. 
 
Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, овде правно лице наведено као подизвођач,  је у додатном објашњењу 
навео да није у предметном поступку учествовао као подизвођач са другим понуђачем или као учесник у 
заједничкој понуди.  
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача “Tehno MK auto” доо Чачак , Булевар Ослободилаца бб са 

подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33, а у вези са чланом 87. став 4. и 5. 

 

8) Да је понуда понуђача „Hyundai Србија“ доо Београд, Милутина Миланковића 7в, 07 број 404-ЈН-

185/19-85 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:28 часова.  

Понуђач „Hyundai Србија“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

9) Да је понуда понуђача „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5, 07 број 404-ЈН-185/19-120 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:40 часова.  

Понуђач „Аутопромет“ доо Београд доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

10) Да је понуда понуђача “Interauto trade”доо Чачак, Прељина бб, 07 број 404-ЈН-185/19-126 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:45 часова.  

Понуђач „Interauto trade”доо Чачак доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 

11) Да је понуда понуђача „Jovalex centar“ доо Крагујевац, ул.Миодрага Влајића Шуке 4, 07 број 404-ЈН-

185/19-130 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:02 часова.  

Понуђач „Jovalex centar“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

12) Да је понуда понуђача „Аутоделови Миликић“ доо Краљево, Војводе Путника 58 м, 07 број 404-ЈН-

185/19-131 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

  

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:07 часова.  

Понуђач „Аутоделови Миликић“ доо Краљево доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

13) Да је понуда понуђача „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б, 07 број 404-ЈН-185/19-132 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:08 часова.  

Понуђач „Genuine servis“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
14) Да је понуда понуђача ПР Зоран Рајевић „ТПМ Рајо“ Севојно, Хероја Дејовића бб, 07 број 404-ЈН-

185/19-139 од 05.11.2019. године неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 

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

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:10 часова. 

Понуђач ПР Зоран Рајевић „ТПМ Рајо“ Севојно доставио је понуду за: 

 

   1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
Прегледом понуде констатовано је да понуђач није у целости доставио доказе о испуњености додатних услова 
захтеваних Конкурсном документацијом сходно члану 76. ЗЈН-а. Наиме, прегледом понуде констатовано је да 
понуђач није доставио тражене доказе о поседовању радионичког простора и физички или технички 
обезбеђеног простора за паркирање минимум 5 возила која чекају на оправку тј. преузимање са оправке, сходно 
радовима за које подносе понуду. Такође, понуђач није доставио тражене доказ о поседовању специјалних и 
универзалних алата. . 

 

Сходно наведеном, понуда понуђача ПР Зоран Рајевић „ТПМ Рајо“ Севојно оцењена је као 

неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 

1. тачка 2. ЗЈН- а. 

 

15) Да је понуда понуђача „Гасоп“ доо Београд, Заплањска 84 е, 07 број 404-ЈН-185/19-145 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:27 часова.  

Понуђач „Гасоп“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
 

      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гасоп“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

16) Да је понуда понуђача „Диг“доо Крушевац, Доситејева 9/115, 07 број 404-ЈН-185/19-147 од 05.11.2019. 

године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-240 од 07.11.2019. године , прихватљива у складу са 

одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:19 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач „Диг“доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

17) Да је понуда понуђача ТП „Перспектива“ доо Пријепоље, Бјелопољски пут бб, 07 број 404-ЈН-185/19-

148 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:20 часова.  

Понуђач ТП „Перспектива“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
2. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

18) Да је понуда понуђача “Plattner” доо Бачка Паланка, Новосадски пут 19, 07 број 404-ЈН-185/19-159 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:25 часова.  

Понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

19) Да је понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, 

Радојке Лакић 5, 07 број 404-ЈН-185/19-160 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:40 часова.  

Како Понуђач Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд није означио за 

коју партију и за коју врсту возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за 

партију 24 - ПУ Ужице. 

 
Прегледом понуде понуђача утврђено је да исти није доставио изјаву да је поштовао 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 сходно члану 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
 

Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 

Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ 

Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 

20) Да је понуда понуђача „КДД ауто“ доо Београд, Вишњичка 53 а, 07 број 404-ЈН-185/19-161 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:41 часова.  

Понуђач „КДД ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
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      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

21) Да је понуда понуђача „АБЦ Тест“ доо Ваљево, Љубомира Павловића 13, 07 број 404-ЈН-185/19-162 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:55 часова.  

Понуђач „АБЦ Тест“ доо Ваљево доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

22) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо Нови Сад, Футошка 102, 07 број 404-ЈН-185/19-173 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:16 часова.  

Понуђач „Трио моторс“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 

 
 

23) Да је понуда понуђача „Ником ауто“ доо Крагујевац, Лепенички булевар 47, 07 број 404-ЈН-185/19-175 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Ником ауто“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

24) Да је понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, Кнеза Михаила 25, 07 број 

404-ЈН-185/19-185 од 06.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:18 часова.  

Понуђач ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 
- лимарско-фарбарски радови. 

 

   Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење 
Министарства финансија Пореске управе – Београд о  измиреним доспелим обавезама по основу доприноса за 
обавезно здравствено осигурање. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Такође, прегледом понуде утврђено је да понуђач није доставио потписан модел Оквирног споразума, Уговора и 
Наруџбенице. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, оцењена је 

као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. 

став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

25) Да је понуда понуђача ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац, Кнеза Михаила 101, 07 број 

404-ЈН-185/19-186 од 06.11.2019. године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-283 од 12.11.2019. године, 

неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 

1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:20 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла 12.11.2019. године у 12:50 часова. 

Понуђач ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 
Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио уверењее 
Пореске управе Министарства финансија и привреде надлежног пореског органа да је измирио доспеле порезе и 
доприносе. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода. 
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Даље, понуђач није у целости доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном 

документацијом сходно члану 76. ЗЈН-а. Наиме, прегледом понуде констатовано је да понуђач није доставио 

тражене доказе о поседовању радионичког простора и физички или технички обезбеђеног простора за 

паркирање минимум 5 возила која чекају на оправку тј. преузимање са оправке, сходно радовима за које подносе 

понуду. Такође, понуђач није доставио тражене доказ о поседовању специјалних и универзалних алата, 

поседовању двостубних дизалица и шлеп возила.Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел 

Оквирног споразума, Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном 

Конкурсном документацијом. Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због 

којих није могуће утврдити стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац, оцењена је као 

неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 

1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 

26) Да је понуда понуђача „Ecomex auto“ доо Чачак, Булевар Oслободилаца 86, 07 број 404-ЈН-185/19-189 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 11:31 часова.  

Понуђач „Ecomex auto“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

27) Да је понуда понуђача ПР Радосава Никић „Аутосервис Ауто Центар 31“ Ужице, Сарића Осоја бб, 07 

број 404-ЈН-185/19-190 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. 

ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 11:35 часова.  

Понуђач ПР Радосава Никић „Аутосервис Ауто Центар 31“ Ужице доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

28) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо Београд, Вождовачки кружни пут 17, 07 број 404-ЈН-185/19-

191 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:00 часова.  

Понуђач „Ликос ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
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      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

29) Да је понуда понуђача „Nine“ доо Београд, Радничка 1,, 07 број 404-ЈН-185/19-193 од 06.11.2019. године, 

прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:26 часова.  

Понуђач „Nine“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

30) Да је понуда понуђача „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево, 07 број 404-ЈН-185/19-199 

од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Синтра 2006“ доо Конарево доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Синтра 2006“ доо Конарево испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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31) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо Зрењанин, Манастирска 9, 07 број 404-ЈН-185/19-201 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Точак ауто“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

32) Да је понуда понуђача „Обнова“ доо Краљево, Аеродромска 4 а, 07 број 404-ЈН-185/19-202 од 07.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Обнова“ доо Краљево доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

3. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

34) Да је понуда понуђача „Prestige plus“ доо Крагујевац, Слободе 5 а, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 10:23 часова.  

Понуђач „Prestige plus“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
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      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.).  

 

35) Да је понуда понуђача „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:04 часова.  

Понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

36) Да је понуда понуђача „Јапан ауто“ доо Београд, Мирка Сандића 10, 07 број 404-ЈН-185/19-224 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:56 часова.  

Понуђач „Јапан ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

37) Да је понуда понуђача Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања, Радомира Лазића 48, 07 број 404-

ЈН-185/19-241 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања доставио је понуду за: 
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    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 

38) Да је понуда понуђача „Vatreks Rescue“ доо Београд, Антифашистичке борбе 23 г/1/1, 07 број 404-ЈН-

185/19-243 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:38 часова.  

Понуђач „Vatreks Rescue“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

39) Да је понуда понуђача „Ватроспрем производња“ доо Београд, Кумодрашка 178, 07 број 404-ЈН-185/19-

248 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:48 часова.  

Понуђач „Ватроспрем производња“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

40) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо Београд, Војводе Степе 473, 07 број 404-ЈН-185/19-250 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:55 часова.  

Понуђач „Велауто плус“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

41) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак, Браће Станић 45, 07 број 404-ЈН-185/19-251 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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42) Да је понуда понуђача „Ауто Гарант“ доо Чачак, Ибарски пут 100, 07 број 404-ЈН-185/19-260 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:40 часова.  

Понуђач „Ауто Гарант“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

43) Да је понуда понуђача „West beocar“ доо Београд. Аутопут Београд Нови Сад 150 д, 07 број 404-ЈН-

185/19-267 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:09 часова.  

Понуђач „West beocar“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

44) Да је понуда понуђача „Турбо сервис“ доо Ужице, Милоша Обреновића бб, 07 број 404-ЈН-185/19-271 

од 08.11.2019. године, прихватљива за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) код теретних 

возила, атобуса, радних машина и др. у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а 

неприхватљива за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) код путничких возила (путничка, 

комби, теренска и др), с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. 

став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:31 часова.  

Понуђач „Турбо сервис“ доо Ужице доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

       - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

    2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

 
     - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за остале 

занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) код теретних возила, атобуса, радних машина и др.доказао 

да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) код 
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путничких возила (путничка, комби, теренска и др) није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 

76. ЗЈН-а. Наиме, понуђач није доставио доказ о поседовању специјалних и универзалних алата.. 

 

Како је понуђач „Турбо сервис“ доо Ужице испунио све захтеве Наручиоца за остале занатске радове и 

услуге (обрада главе мотора итд) код теретних возила, атобуса, радних машина и др., његова понуда је у том 

делу оцењена као прихватљива.     

 

45) Да је понуда понуђача „Аутокомерц“ доо Београд Сурчин, Светог Саве 84 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-267 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 13:01 часова.  

Понуђач „Аутокомерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

46) Да је понуда понуђача СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш 4, 07 број 404-ЈН-185/19-280 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 11:26 часова.  

Понуђач СП „Ласта“ ад Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
 

47) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб, 07 број 404-ЈН-185/19-284 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 14:36 часова.  

Понуђач „Иди Нинчић“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
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-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

48) Да је понуда понуђача  „МПН Промет“ доо Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф, 07 број 404-ЈН-

185/19-285 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 15:03 часова.  

Понуђач „МПН Промет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „МПН Промет“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

49) Да је понуда понуђача  „Леми комерц транс“ доо Београд, Водоводска 158, 07 број 404-ЈН-185/19-288 од 

13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:39 часова.  

Понуђач „Леми комерц транс“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
 

ПАРТИЈА 25 –ПУ ЧАЧАК 

 

За Партију 25 – ПУ Чачак прибављене су следеће понуде понуђача:  

 

1)  „Bavaria team“ д.о.о. Чачак, Моравска 11 

2) „Марић центар“ Краљево, Конарево Ул. Прогорелица 74/А 

3) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

4) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

5) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

6) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

7) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
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8) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 

9) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

10) „Tehno MK auto” доо, Чачак, Булевар Ослободилаца бб са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ доо 

11) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

12) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

13) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

14) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

15) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

16) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 

17) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

18) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

19) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

20) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 

21) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

22) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 

23) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

24) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 

25) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

26) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

27) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

28) СЗТР „Девла“ Обрадовић Владислав пр, Чачак, Стара пруга 58 

29) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25 

30) ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац Ул.Кнеза Михаила 101 

31) „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  

32) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

33) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

34) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 

35) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 

36) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

37) „Обнова“ доо, Краљево Ул. Аеродромска 4 а 

38) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 

39) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

40) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

41) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

42) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

43) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

44) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

45) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

46) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

47) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

48) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

49) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

50) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

51) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
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52) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

53) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 

1) Да је понуда понуђача „Bavaria team“ д.о.о. Чачак, Моравска 11, 07 број 404-ЈН-185/19-24 од 31.10.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 31.10.2019. године у 11:20 часова.  

Понуђач „Bavaria team“ д.о.о. Чачак доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  лимарско-фарбарски радови. 
 

2) Да је понуда понуђача „Марић центар“ доо Краљево, Конарево, Прогорелица 74/а, 07 број 404-ЈН-

185/19-30 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  

Понуђач „Марић центар“ доо Краљево доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

3) Да је понуда понуђача „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26 , 07 број 404-ЈН-

185/19-41 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:10 часова.  

 Понуђач „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4) Да је понуда понуђача „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-48 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

5) Да је понуда понуђача „КПМ Компресори“ доо Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-50 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Компресори“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

6) Да је понуда понуђача „Гибањ“ доо Крушевац, Бруски пут 139, 07 број 404-ЈН-185/19-65 од 04.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 11:52 часова.  

Понуђач „Гибањ“ доо Крушевац доставио је понуду за: 

    

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 

- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гибањ“ доо Крушевац испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

7) Да је понуда понуђача „Ехом Ауто“ доо Београд, Северени Булевар 6, 07 број 404-ЈН-185/19-71 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 13:32 часова.  

Понуђач „Ехом Ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
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      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

8) Да је понуда понуђача Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, 

Цветка Павловића 11, 07 број 404-ЈН-185/19-83 од 05.11.2019. године, прихватљива за аутомеханичарске и 

аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова и за остале занатске радове и 

услуге (обрада главе мотора итд) у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за 

лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и 

члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 08:52 часова.  

Понуђач Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, и за остале 

занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за 

лимарско-фарбарске услуге није доказао да испуњава додатни услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, 

понуђач није доставио доказ о поседовању коморе за фарбање. 

 

Како је понуђач Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр испунио све захтеве 

Наручиоца за аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, вулканизерске услуге и подешавање геометрије 

точкова, и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као 

прихватљива.     

 
9) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, Коњевићи бб, 07 број 404-ЈН-185/19-85 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 

10) Да је понуда понуђача “Tehno MK auto” доо Чачак , Булевар Ослободилаца бб, са подизвођачем „Ауто 

Чачак Промет“ доо Чачак, 07 број 404-ЈН-185/19-86 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да 

нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33, а у вези са чланом 87. став 4. и 5. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 13:40 часова.  

Понуђач “Tehno MK auto” доо Чачак , Булевар Ослободилаца бб, са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ 

доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 
Прегледом понуде утврђено је да је понуђач навео да понуду подноси са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ 
доо Чачак. С обзиром, да се из даљег прегледа понуде није могло утврдити да ли се подизвођач усагласио са 
поднетом понудом, а како је наведени подизвођач самостално поднео понуду за предметни поступак, у складу са 
чланом 93. Закона о јавним набавкама, Наручилац је додатним објашњењем захтевао да се понуђач „Ауто Чачак 
Промет“ доо Чачак изјасни да ли је истовремено, у предметном поступку, учествовао у заједничкој понуди или 
као подизвођач. 
 
Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, овде правно лице наведено као подизвођач,  је у додатном објашњењу 
навео да није у предметном поступку учествовао као подизвођач са другим понуђачем или као учесник у 
заједничкој понуди.  
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача “Tehno MK auto” доо Чачак, са подизвођачем „Ауто Чачак 

Промет“ доо Чачак оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33, а у вези са чланом 87. став 4. и 5. 

 

11) Да је понуда понуђача „Hyundai Србија“ доо Београд, Милутина Миланковића 7в, 07 број 404-ЈН-

185/19-85 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:28 часова.  

Понуђач „Hyundai Србија“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

12) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина, Словенски пут 25, 07 број 404-ЈН-185/19-96 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:36 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
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      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Ауто кућа Тасић“ доо Јагодина испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

13) Да је понуда понуђача „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5, 07 број 404-ЈН-185/19-124 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:40 часова.  

Понуђач „Аутопромет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

14) Да је понуда понуђача “Interauto trade”доо Чачак, Прељина бб, 07 број 404-ЈН-185/19-126 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:45 часова.  

Понуђач „Interauto trade”доо Чачак доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 

15) Да је понуда понуђача „Jovalex centar“ доо Крагујевац, ул.Миодрага Влајића Шуке 4, 07 број 404-ЈН-

185/19-130 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:02 часова.  

Понуђач „Jovalex centar“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 



558 |7 1 4  

 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

16) Да је понуда понуђача „Аутоделови Миликић“ доо Краљево, Војводе Путника 58 м, 07 број 404-ЈН-

185/19-131 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

  

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:07 часова.  

Понуђач „Аутоделови Миликић“ доо Краљево доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

17) Да је понуда понуђача „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б, 07 број 404-ЈН-185/19-132 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:08 часова.  

Понуђач „Genuine servis“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

18) Да је понуда понуђача „Гасоп“ доо Београд, Заплањска 84 е, 07 број 404-ЈН-185/19-145 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:27 часова.  

Понуђач „Гасоп“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
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Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гасоп“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

19) Да је понуда понуђача „Диг“доо Крушевац, Доситејева 9/115, 07 број 404-ЈН-185/19-147 од 05.11.2019. 

године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-240 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са 

одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:19 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач „Диг“доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

20) Да је понуда понуђача ТП „Перспектива“ доо Пријепоље, Бјелопољски пут бб, 07 број 404-ЈН-185/19-

148 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:20 часова.  

Понуђач ТП „Перспектива“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

 1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
2. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

21) Да је понуда понуђача “Plattner” доо Бачка Паланка, Новосадски пут 19, 07 број 404-ЈН-185/19-159 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:25 часова.  

Понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
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наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

22) Да је понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, 

Радојке Лакић 5, 07 број 404-ЈН-185/19-160 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:40 часова.  

Како Понуђач Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд није означио за 

коју партију и за коју врсту возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за 

партију 25. ПУ Чачак. 

 
Прегледом понуде понуђача утврђено је да исти није доставио изјаву да је поштовао 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 сходно члану 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
 

Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 

Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ 

Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

23) Да је понуда понуђача „КДД ауто“ доо Београд, Вишњичка 53 а, 07 број 404-ЈН-185/19-161 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:41 часова.  

Понуђач „КДД ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

24) Да је понуда понуђача „АБЦ Тест“ доо Ваљево, Љубомира Павловића 13, 07 број 404-ЈН-185/19-162 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:55 часова.  

Понуђач „АБЦ Тест“ доо Ваљево доставио је понуду за: 

 



561 |7 1 4  

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

25) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо Нови Сад, Футошка 102, 07 број 404-ЈН-185/19-173 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:16 часова.  

Понуђач „Трио моторс“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 

 
26) Да је понуда понуђача „Ником ауто“ доо Крагујевац, Лепенички булевар 47, 07 број 404-ЈН-185/19-175 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Ником ауто“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

27) Да је понуда понуђача „Мотор“ доо Јагодина, Кабловска бб, 07 број 404-ЈН-185/19-176 од 06.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Мотор“ доо Јагодина доставио је понуду за: 
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    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

28) Да је понуда понуђача СЗТР „Девла“ Обрадовић Владислав пр, Чачак, Стара пруга 58, 07 број 404-ЈН-

185/19-180 од 06.11.2019. године, прихватљива за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге, као и за 

остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 

ЗЈН-а, а неприхватљива за лимарско фарбарске услуге, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:00 часова.  

Понуђач СЗТР „Девла“ Обрадовић Владислав пр, Чачак доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) 

доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а. Даље, понуђач је за лимарско-фарбарске услуге доставио 

уговор о пословно техничкој сарадњи са другим привредним субјектом, а понуду је доставио самостално. 

Сходно томе, а имајући у виду начин подношења понуде, понуђач није доказао да испуњава додатни услов у 

складу са чланом 76. ЗЈН-а.  

 

Како је понуђач СЗТР „Девла“ Обрадовић Владислав пр, Чачак испунио све захтеве Наручиоца за 

аутомеханичарске, аутоелектричарске услуге, као и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора 

итд), његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

 

29) Да је понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, Кнеза Михаила 25, 07 број 

404-ЈН-185/19-185 од 06.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:18 часова.  

Понуђач ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- лимарско-фарбарски радови. 

 

Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење 
Министарства финансија Пореске управе о  измиреним доспелим обавезама по основу доприноса за обавезно 
здравствено осигурање. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Такође, прегледом понуде утврђено је да понуђач није доставио потписан модел Оквирног споразума, Уговора и 
Наруџбенице. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, оцењена је 

као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. 

став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

30) Да је понуда понуђача ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац, Кнеза Михаила 101, 07 број 

404-ЈН-185/19-186 од 06.11.2019. године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-283 од 12.11.2019. године, 

неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 

1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:20 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла 12.11.2019. године у 12:50 часова. 

Понуђач ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 
Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио уверењее 
Пореске управе Министарства финансија и привреде надлежног пореског органа да је измирио доспеле порезе и 
доприносе. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода. 
 

Даље, понуђач није у целости доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном 

документацијом сходно члану 76. ЗЈН-а. Наиме, прегледом понуде констатовано је да понуђач није доставио 

тражене доказе о поседовању радионичког простора и физички или технички обезбеђеног простора за 

паркирање минимум 5 возила која чекају на оправку тј. преузимање са оправке, сходно радовима за које подносе 

понуду. Такође, понуђач није доставио тражене доказ о поседовању специјалних и универзалних алата, 

поседовању двостубних дизалица и шлеп возила.Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел 

Оквирног споразума, Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном 
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Конкурсном документацијом. Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због 

којих није могуће утврдити стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац, оцењена је као 

неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 

1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 

31) Да је понуда понуђача „Ecomex auto“ доо Чачак, Булевар Oслободилаца 86, 07 број 404-ЈН-185/19-189 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 11:31 часова.  

Понуђач „Ecomex auto“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

32) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо Београд, Вождовачки кружни пут 17, 07 број 404-ЈН-185/19-

191 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:00 часова.  

Понуђач „Ликос ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

33) Да је понуда понуђача „Nine“ доо Београд, Радничка 1,, 07 број 404-ЈН-185/19-193 од 06.11.2019. године, 

прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:26 часова.  

Понуђач „Nine“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

34) Да је понуда понуђача „Светозарево промет“ доо Јагодина, Капетана Коче 90/1, 07 број 404-ЈН-185/19-

195 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 14:04 часова.  

Понуђач „Светозарево промет“ доо Јагодина доставио је понуду за: 
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    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

35) Да је понуда понуђача „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево, 07 број 404-ЈН-185/19-199 

од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Синтра 2006“ доо Конарево доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Синтра 2006“ доо Конарево испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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36) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо Зрењанин, Манастирска 9, 07 број 404-ЈН-185/19-201 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Точак ауто“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

37) Да је понуда понуђача „Обнова“ доо Краљево, Аеродромска 4 а, 07 број 404-ЈН-185/19-202 од 07.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Обнова“ доо Краљево доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

3. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

38) Да је понуда понуђача „Euro Car Stanić“ доо Врњачка Бања, Кнеза Милоша 94, 07 број 404-ЈН-185/19-

203 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Euro Car Stanić“ доо Врњачка Бања доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
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      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

39) Да је понуда понуђача „Prestige plus“ доо Крагујевац, Слободе 5 а, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 10:23 часова.  

Понуђач „Prestige plus“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.).  

 

40) Да је понуда понуђача „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б, 07 број 404-ЈН-185/19-209 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:04 часова.  

Понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

41) Да је понуда понуђача „Јапан ауто“ доо Београд, Мирка Сандића 10, 07 број 404-ЈН-185/19-224 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:56 часова.  

Понуђач „Јапан ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 



568 |7 1 4  

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

42) Да је понуда понуђача Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања, Радомира Лазића 48, 07 број 404-

ЈН-185/19-241 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 

43) Да је понуда понуђача „Vatreks Rescue“ доо Београд, Антифашистичке борбе 23 г/1/1, 07 број 404-ЈН-

185/19-243 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:38 часова.  

Понуђач „Vatreks Rescue“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

44) Да је понуда понуђача „Ватроспрем производња“ доо Београд, Кумодрашка 178, 07 број 404-ЈН-185/19-

248 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:48 часова.  

Понуђач „Ватроспрем производња“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

45) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо Београд, Војводе Степе 473, 07 број 404-ЈН-185/19-250 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:55 часова.  

Понуђач „Велауто плус“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 
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46) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак, Браће Станић 45, 07 број 404-ЈН-185/19-251 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

47) Да је понуда понуђача „Ауто Гарант“ доо Чачак, Ибарски пут 100, 07 број 404-ЈН-185/19-260 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:40 часова.  

Понуђач „Ауто Гарант“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

48) Да је понуда понуђача „West beocar“ доо Београд. Аутопут Београд Нови Сад 150 д, 07 број 404-ЈН-

185/19-267 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:09 часова.  

Понуђач „West beocar“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

49) Да је понуда понуђача „Аутокомерц“ доо Београд Сурчин, Светог Саве 84 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-267 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 13:01 часова.  

Понуђач „Аутокомерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 
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50) Да је понуда понуђача СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш 4, 07 број 404-ЈН-185/19-280 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 11:26 часова.  

Понуђач СП „Ласта“ ад Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
 

51) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб, 07 број 404-ЈН-185/19-284 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 14:36 часова.  

Понуђач „Иди Нинчић“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

52) Да је понуда понуђача  „МПН Промет“ доо Београд, Аутопут Београд Загреб 300 ф, 07 број 404-ЈН-

185/19-285 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 15:03 часова.  

Понуђач „МПН Промет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
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Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „МПН Промет“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

53) Да је понуда понуђача  „Леми комерц транс“ доо Београд, Водоводска 158, 07 број 404-ЈН-185/19-288 од 

13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:39 часова.  

Понуђач „Леми комерц транс“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
 

ПАРТИЈА 26 –ПУ ШАБАЦ 

 

За Партију 26 – ПУ Шабац прибављене су следеће понуде понуђача:  

 
1)  „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 

2) Радња за оправку и одржавање друмских моторних возила, Војислав Живановић пр, Шабац, М.Тита 

141– Јеленча 

3) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

4) „Sani group“ доо, Шабац Ул.Војводе Путника 58 

5) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

6) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

7) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

8) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

9) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

10) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

11) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

12) „Перкинс“доо, Лозница Шабачки пут бб 

13) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

14) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

15) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

16) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 

17) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

18) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 

19) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

20) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 

21) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

22) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
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23) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25 

24) „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  

25) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

26) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

27) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

28) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

29) „AKS drive“ доо , Шабац, Обилазни пут бб 

30) „AKS аутомотиве“ доо , Шабац, Ул. Гаврила Принципа бб 

31) „АЦП аутомотиве“ доо , Шабац, Обилазни пут бб 

32) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

33) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

34) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 

35) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

36) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

37) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

38) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

39) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

40) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

41) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

42) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

43) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

44) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 
1) Да је понуда понуђача „DDM Company“ доо Нови Сад, Др. Светислава Касапиновића 9, 07 број 404-ЈН-

185/19-28 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 10:33 часова.  

Понуђач „DDM Company“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2) Да је понуда понуђача Радња за оправку и одржавање друмских моторних возила, Војислав 

Живановић пр, Шабац, М.Тита 141– Јеленча, 07 број 404-ЈН-185/19-34 од 01.11.2019. године, прихватљива 

у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 13:14 часова.  

Понуђач Радња за оправку и одржавање друмских моторних возила, Војислав Живановић пр, Шабац 

доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
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      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
3) Да је понуда понуђача „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26 , 07 број 404-ЈН-

185/19-41 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 09:10 часова.  

 Понуђач „Ауто центар Банат“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4) Да је понуда понуђача „Sani group“ доо Шабац, Војводе Путника 58, 07 број 404-ЈН-185/19-47 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:20 часова.  

 Понуђач „Sani group“ доо Шабац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

5) Да је понуда понуђача „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин, Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-48 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Аутомобили“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

6) Да је понуда понуђача „КПМ Компресори“ доо Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26, 07 број 404-ЈН-

185/19-50 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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 Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:30 часова.  

 Понуђач „КПМ Компресори“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

7) Да је понуда понуђача „Ехом Ауто“ доо Београд, Северени Булевар 6, 07 број 404-ЈН-185/19-71 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 13:32 часова.  

Понуђач „Ехом Ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
8) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, Коњевићи бб, 07 број 404-ЈН-185/19-107 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
9) Да је понуда понуђача „Hyundai Србија“ доо Београд, Милутина Миланковића 7в, 07 број 404-ЈН-

185/19-85 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:28 часова.  

Понуђач „Hyundai Србија“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

10) Да је понуда понуђача „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5, 07 број 404-ЈН-185/19-122 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:40 часова.  

Понуђач „Аутопромет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

11) Да је понуда понуђача “Interauto trade”доо Чачак, Прељина бб, 07 број 404-ЈН-185/19-126 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:45 часова.  

Понуђач „Interauto trade”доо Чачак доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 

12) Да је понуда понуђача „Перкинс“ доо Лозница Шабачки пут бб, 07 број 404-ЈН-185/19-129 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:00 часова.  

Понуђач „Перкинс“ доо Лозница доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

  
13) Да је понуда понуђача „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б, 07 број 404-ЈН-185/19-132 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:08 часова.  

Понуђач „Genuine servis“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

14) Да је понуда понуђача „Гасоп“ доо Београд, Заплањска 84 е, 07 број 404-ЈН-185/19-145 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:27 часова.  

Понуђач „Гасоп“ доо Београд доставио је понуду за: 
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1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гасоп“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

15) Да је понуда понуђача „Диг“доо Крушевац, Доситејева 9/115, 07 број 404-ЈН-185/19-147 од 05.11.2019. 

године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-240 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са 

одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:19 часова, као и допуна понуде која је 

пристигла дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач „Диг“доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

      1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

16) Да је понуда понуђача „Ауто центар Радосављевић“ доо Сремска Митровица, Димитрија Давидовића 

11, 07 број 404-ЈН-185/19-157 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 

33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 13:50 часова.  

Понуђач „Ауто центар Радосављевић“ доо Сремска Митровица доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

17) Да је понуда понуђача “Plattner” доо Бачка Паланка, Новосадски пут 19, 07 број 404-ЈН-185/19-159 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:25 часова.  

Понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
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- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

23) Да је понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, 

Радојке Лакић 5, 07 број 404-ЈН-185/19-160 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:40 часова.  

Како Понуђач Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд није означио за 

коју партију и за коју врсту возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за 

партију 26. ПУ Шабац. 

 
Прегледом понуде понуђача утврђено је да исти није доставио изјаву да је поштовао 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 сходно члану 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
 

Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 

Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ 

Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

19) Да је понуда понуђача „КДД ауто“ доо Београд, Вишњичка 53 а, 07 број 404-ЈН-185/19-161 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:41 часова.  

Понуђач „КДД ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
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20) Да је понуда понуђача „АБЦ Тест“ доо Ваљево, Љубомира Павловића 13, 07 број 404-ЈН-185/19-162 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:55 часова.  

Понуђач „АБЦ Тест“ доо Ваљево доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

21) Да је понуда понуђача „Трио моторс“ доо Нови Сад, Футошка 102, 07 број 404-ЈН-185/19-173 од 

06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:16 часова.  

Понуђач „Трио моторс“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 

 
22) Да је понуда понуђача „Ником ауто“ доо Крагујевац, Лепенички булевар 47, 07 број 404-ЈН-185/19-175 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  

Понуђач „Ником ауто“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

23) Да је понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, Кнеза Михаила 25, 07 број 

404-ЈН-185/19-185 од 06.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 10:18 часова.  

Понуђач ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
-  лимарско-фарбарски радови. 

 

Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао услов предвиђен одредбом члана 75. 
став 1. тачка 4. ЗЈН-а, односно није у целости доказао да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима РС. Наиме, прегледом понуде констатовано је да је Понуђач доставио Уверење 
Министарства финансија Пореске управе – Београд о  измиреним доспелим обавезама по основу доприноса за 
обавезно здравствено осигурање. Међутим, исти није доставио уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Такође, прегледом понуде утврђено је да понуђач није доставио потписан модел Оквирног споразума, Уговора и 
Наруџбенице. 
 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“ Велика Плана, оцењена је 

као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. 

став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 

24) Да је понуда понуђача „Ecomex auto“ доо Чачак, Булевар Oслободилаца 86, 07 број 404-ЈН-185/19-189 

од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 11:31 часова.  

Понуђач „Ecomex auto“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

25) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо Београд, Вождовачки кружни пут 17, 07 број 404-ЈН-185/19-

191 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:00 часова.  

Понуђач „Ликос ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

26) Да је понуда понуђача „Nine“ доо Београд, Радничка 1,, 07 број 404-ЈН-185/19-193 од 06.11.2019. године, 

прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:26 часова.  
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Понуђач „Nine“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд 

 

27) Да је понуда понуђача „Точак ауто“ доо Зрењанин, Манастирска 9, 07 број 404-ЈН-185/19-201 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Точак ауто“ доо Зрењанин доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

28) Да је понуда понуђача „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б, 07 број 404-ЈН-185/19-217 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:04 часова.  

Понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

29) Да је понуда понуђача „AKS drive“ доо Шабац, Обилазни пут бб, 07 број 404-ЈН-185/19-237 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:14 часова.  

Понуђач „AKS аутомотиве“ доо  Шабац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

30) Да је понуда понуђача „AKS аутомотиве“ доо  Шабац, Гаврила Принципа бб, 07 број 404-ЈН-185/19-238 

од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:15 часова.  

Понуђач „AKS аутомотиве“ доо  Шабац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

31) Да је понуда понуђача „АЦП аутомотиве“ доо Шабац, Обилазни пут бб, 07 број 404-ЈН-185/19-239 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:16 часова.  

Понуђач „АЦП аутомотиве“ доо Шабац доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

32) Да је понуда понуђача Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања, Радомира Лазића 48, 07 број 404-

ЈН-185/19-241 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:17 часова.  

Понуђач Марко Ивковић пр, СЗР „МаркоС“  Азања доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 

33) Да је понуда понуђача „Vatreks Rescue“ доо Београд, Антифашистичке борбе 23 г/1/1, 07 број 404-ЈН-

185/19-243 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:38 часова.  

Понуђач „Vatreks Rescue“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
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- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 
 

34) Да је понуда понуђача „Новус М Плус Трејд“ доо Нови Сад, Трг Марије Трандафил 18, 07 број 404-ЈН-

185/19-244 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:55 часова.  

Понуђач „Новус М Плус Трејд“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

35) Да је понуда понуђача „Ватроспрем производња“ доо Београд, Кумодрашка 178, 07 број 404-ЈН-185/19-

248 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:48 часова.  

Понуђач „Ватроспрем производња“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

36) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо Београд, Војводе Степе 473, 07 број 404-ЈН-185/19-250 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:55 часова.  

Понуђач „Велауто плус“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 
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37) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак, Браће Станић 45, 07 број 404-ЈН-185/19-251 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

38) Да је понуда понуђача „Ауто Гарант“ доо Чачак, Ибарски пут 100, 07 број 404-ЈН-185/19-260 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:40 часова.  

Понуђач „Ауто Гарант“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

39) Да је понуда понуђача „West beocar“ доо Београд. Аутопут Београд Нови Сад 150 д, 07 број 404-ЈН-

185/19-267 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:09 часова.  

Понуђач „West beocar“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

40) Да је понуда понуђача „Аутокомерц“ доо Београд Сурчин, Светог Саве 84 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-267 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 13:01 часова.  

Понуђач „Аутокомерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 
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41) Да је понуда понуђача СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш 4, 07 број 404-ЈН-185/19-280 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 11:26 часова.  

Понуђач СП „Ласта“ ад Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

42) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб, 07 број 404-ЈН-185/19-284 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 14:36 часова.  

Понуђач „Иди Нинчић“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

43) Да је понуда понуђача  „МПН Промет“ доо Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф, 07 број 404-ЈН-

185/19-285 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 15:03 часова.  

Понуђач „МПН Промет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
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Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „МПН Промет“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

44) Да је понуда понуђача  „Леми комерц транс“ доо Београд, Водоводска 158, 07 број 404-ЈН-185/19-288 од 

13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:39 часова.  

Понуђач „Леми комерц транс“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
 

ПАРТИЈА 27 –ПУ ЗА ГРАД БЕОГРАД 

 

 За Партију 27 – ПУ за град Београд прибављене су следеће понуде понуђача:  

 
1)  „Радуловић аутомобили“ доо , Београд Ул.Драгослава Срејовића бб 

2) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71 

3) „Ауто Каросерија“ доо, Београд ул. Драгослава Срејовића 4 

4) „Лав Ауто“доо, Београд ул. Јабланичка 1 

5) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

6) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  

7) „Дипем“доо, Чачак Ибарски пут бб 

8) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

9) ПР Југослав Миленковић „Auto servis Expert“доо, Београд Ул.Патријарха Јоаникија 13 

10) ПР Мирко Милићевић Аутосервис, Београд ул. Космајска 56 

11) ПР Душан Антонијевић занатско трговинска радња „Виктор“, Ковачевац Ул. Војислава 

Дамњановића 84 

12) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

13) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

14) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

15) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

16) „Килер ауто“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 63б 

17) „Гранд моторс“ доо, Београд  Ул. Милутина Миланковића 21 

18) СЗАР “Ацо Ивановић“ ПР, Београд Ул. Тошин Бунар 104 

19) ПР Веселиновић Раденко „Аутосервис Раде“, Београд Ул. Саве Ковачевића 12 а 

20) „Бус сервис“ доо, Београд Ул. Византијска 18 а 

21) ПР Јован Марчетић ГЗР „Новус Плус“ , Београд Ул. Војачка 74 

22) „Хит ауто“ доо, Београд Ул. Старо Сајмиште 29 
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23) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

24) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 

25) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

26) СЗТР „ПР Александар Љубоја БРКА“, Београд Ул. Зарија Вујошевић 2 

27) ПР Бранко Стевановић СЗТР„Бранко и Раде“, Београд Ул. Мишка Крањца 2 д 

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

29) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

30) „Алпрос“ доо, Београд Ул. Пилота Михаила Петровића 77 а 

31) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

32) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

33) „Делта моторс“ доо, Београд Ул. Радничка 8 

34) „Србоауто“ доо, Београд Ул. Доситеја Обрадовића бб 

35) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 

36) „Sky car“ доо, Београд  Ул.Булевар Михајла Пупина 10е 

37) „Гага моторс“ доо, Београд Ул. Церски Венац 1 д 

38) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

39) СЗВТР „Милош Вујошевић“ ПР, Београд Ул. Облаковска 2ц 

40) „Porsche inter auto“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 

41) „Ауто кућа Самарџић“ доо, Београд Ул. Булевар Патријарха Павла 5 т 

42) „Mišić group“ доо, Београд Ул. Димитрија Туцовића 144 

43) „Делта аутомото“ доо, Београд Ул. Омладинских бригада 33 а 

44) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

45) „Shop centar“ доо, Београд  ул. Патријарха Димитрија 12 г 

46) „Extra Miron“ доо Београд ул. Савски Насип 9 а са подизвођачем „Шлепојемо Басарак“ доо Земун 

47) „Shop invest” доо, Београд Ул. Варешка бб 

48) „А 2010“ доо Београд ул. Трибалска 21 са подизвођачима– Аутосервис “Горуновић“ Бранко 

Горуновић пр Београд, Иван Матић пр аутосервис „Матић“,   „Протекта СН“  Саша Новаковић пр,   

„Протекта СН“  Саша Новаковић пр 

49) „Ауто кућа Коле“ д.о.о. Београд Земун, Цара Душана 209 

50) „Emil Frey auto centar“ доо, Београд ул. Омладинских бригада 33 

51) „Auto glass NL“ доо Београд ул. Булевар Михајла Пупина 20 е 

52) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

53) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 

54) „ПТП Слодес“ доо, Београд  ул. Борска 92 ф 

55) „Алоне“ ДОО, Београд ул. Угриновачка 116 ц 

56) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

57) „Балканпрогрес“ доо, Крушевац Ул. Јордана Симића 1 

58) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

59) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

60) „Енергоразвој“ доо, Београд ул. Милутина Миланковића 1 

61) „Ауто Туринг Станојевић“ доо, Београд Ул. Смедеревски пут 35 

62) „Центар С“ доо, Београд ул. Трише Кацлеровића 24 а 

63) „SP Star Bike“ доо, Београд Ул. Булевар Краља Александра 594 

64) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
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65) „Вист“ доо, Добановци  ул. Сретењска 35 

66) СЗР“Хидраулик 2 МП“, Београд Ул. Устаничка 125 д 

67) „Три М ауто центар“ доо, Београд ул. Водоводска 158 ц 

68) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

69) СЗР“Ауто сервис Војиновић“ ПР Војиновић Миљко, Београд Ул.Милке Гргурове 9 

70) „Турбо сервис“ доо, Ужице ул. Милоша Обреновића бб 

71) „British motors“ доо Београд ул. Зрењанински пут 11 

72) „Афифа“ доо, Београд Ул. Стефана Првовенчаног 50 

73) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

74) „Про Стакло“ доо, Београд ул. Омладинских Бригада 33а 

75) ПР Милијана Вујошевић Вулканизерска радња „Vujošević & M“, Београд 

76) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

77) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

78) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

79) „Ауто центар Стојановић“ доо Београд ул.Јурија Гагарина 225 

80) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

81) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 

 
1) Да је понуда понуђача „Радуловић аутомобили“ доо Београд, Драгослава Срејовића бб, 07 број 404-ЈН-

185/19-32 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 11:19 часова.  

Понуђач „Радуловић аутомобили“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
-.аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови, 
-.лимарско-фарбарски радови, 
-.вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, 
-остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 

2) Да је понуда понуђача „Радуловић“ доо  Нови Сад, Новосадски пут 71 Нови Сад, 07 број 404-ЈН-185/19-

62 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:36 часова.  

Понуђач „Радуловић“ доо  Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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3) Да је понуда понуђача „Ауто Каросерија“ доо Београд, Драгослава Срејовића 4, 07 број 404-ЈН-185/19-

69 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 12:57 часова.  

Понуђач „Ауто Каросерија“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
-.лимарско-фарбарски радови, 
-остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
2. Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.  
- лимарско-фарбарски радови 
-остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 

4) Да је понуда понуђача „Лав Ауто“доо Београд, Јабланичка 1, 07 број 404-ЈН-185/19-70 од 04.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 13:09 часова.  

Понуђач „Лав Ауто“доо Београд доставио је понуду за: 

 
1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
-.аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови, 
-.вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

5) Да је понуда понуђача „Ехом Ауто“ доо Београд, Северени Булевар 6, 07 број 404-ЈН-185/19-71 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 13:32 часова.  

Понуђач „Ехом Ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
6) Да је понуда понуђача ,,Reno Sava“ доо Београд, Миријевски Булевар 37, 07 број 404-ЈН-185/19-74 од 

05.11.2019. године, прихватљива за аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, вулканизерске услуге 

и подешавање геометрије точкова и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) у складу са 

одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за лимарско-фарбарске радове, с обзиром да 

нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 07:53 часова.  

Понуђач ,,Reno Sava“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
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      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова и 

за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао да испуњава посебне захтеве тражене 

конкурсном документацијом, док за лимарско-фарбарске радове није доказао да испуњава посебан захтев да 

поседује комору за фарбање на територији града Београда.  

Како је понуђач ,,Reno Sava“ доо Београд испунио све захтеве Наручиоца за аутомеханичарске радове и 

аутоелектричарске радове, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова и за остале занатске радове и 

услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

 

7) Да је понуда понуђача „Дипем“ доо Чачак, Ибарски пут бб, 07 број 404-ЈН-185/19-82 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 08:32 часова.  

Понуђач „Дипем“ доо Чачак доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

8) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, Коњевићи бб, 07 број 404-ЈН-185/19-85 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

9) Да је понуда понуђача ПР Југослав Миленковић „Auto servis Expert“ Београд, Патријарха Јоаникија 13, 

07 број 404-ЈН-185/19-89 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. 

ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:23 часова.  

Понуђач ПР Југослав Миленковић „Auto servis Expert“ Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 
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10) Да је понуда понуђача ПР Мирко Милићевић Аутосервис „Милићевић” Београд, Космајска 56, 07 број 

404-ЈН-185/19-90 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:25 часова.  

Понуђач ПР Мирко Милићевић Аутосервис „Милићевић” Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

11) Да је понуда понуђача ПР Душан Антонијевић занатско трговинска радња „Виктор“, Ковачевац, 

Војислава Дамњановића 84, 07 број 404-ЈН-185/19-92 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да 

нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:26 часова.  

Понуђач ПР Душан Антонијевић занатско трговинска радња „Виктор“, Ковачевац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао обавезне услове предвиђене одредбом 
члана 75. став 1. тачка 2. и 4. ЗЈН-а. Наиме, понуђач није доставио доказ о неосуђиваности  за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за  кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Такође, 
понуђач није доставио доказ да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије. Претрагом регистра понуђача Агенције за привредне регистре утврђено је да 
понуђач није уписан у исти. 
 
Сходно наведеном, понуда понуђача ПР Душан Антонијевић занатско трговинска радња „Виктор“, 

Ковачевац, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 

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

 

12) Да је понуда понуђача „Hyundai Србија“ доо Београд, Милутина Миланковића 7в, 07 број 404-ЈН-

185/19-85 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:28 часова.  

Понуђач „Hyundai Србија“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

13) Да је понуда понуђача „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5, 07 број 404-ЈН-185/19-123 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:40 часова.  

Понуђач „Аутопромет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

14) Да је понуда понуђача „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б, 07 број 404-ЈН-185/19-132 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:08 часова.  

Понуђач „Genuine servis“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

15) Да је понуда понуђача „Гасоп“ доо Београд, Заплањска 84 е, 07 број 404-ЈН-185/19-145 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:27 часова.  

Понуђач „Гасоп“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
      - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „Гасоп“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

16) Да је понуда понуђача „Килер ауто“ доо Београд, Тошин Бунар 63 б, 07 број 404-ЈН-185/19-146 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:40 часова.  

Понуђач „Килер ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
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2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

  
17) Да је понуда понуђача „Гранд моторс“ доо Београд, Милутина Миланковића 21, 07 број 404-ЈН-185/19-

149 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:22 часова.  

Понуђач „Гранд моторс“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

18) Да је понуда понуђача СЗАР “Ацо Ивановић“ Ацо Ивановић ПР, Београд, Тошин Бунар 104, 07 број 

404-ЈН-185/19-150 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:24 часова.  

Понуђач СЗАР “Ацо Ивановић“ Ацо Ивановић ПР, Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

19) Да је понуда понуђача ПР Веселиновић Раденко „Аутосервис Раде“, Београд, Саве Ковачевића 12 а, 

07 број 404-ЈН-185/19-151 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. 

ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:38 часова.  

Понуђач ПР Веселиновић Раденко „Аутосервис Раде“, Београд доставио је понуду за: 

 
1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

-.лимарско-фарбарски радови. 
 
2. Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.  

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

-.лимарско-фарбарски радови. 
 

20) Да је понуда понуђача „Бус сервис“ доо Београд, Византијска 18 а, 07 број 404-ЈН-185/19-152 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 13:23 часова.  
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Понуђач „Бус сервис“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.  

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 
21) Да је понуда понуђача ПР Јован Марчетић ГЗР „Новус Плус“  Београд, Војачка 74, 07 број 404-ЈН-

185/19-155 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 13:34 часова.  

Понуђач ПР Јован Марчетић ГЗР „Новус Плус“  Београд доставио је понуду за: 

 

1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
2. Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.  

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
22) Да је понуда понуђача „Хит ауто“ доо Београд, Старо Сајмиште 29, 07 број 404-ЈН-185/19-158 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:24 часова.  

Понуђач „Хит ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
23) Да је понуда понуђача “Plattner” доо Бачка Паланка, Новосадски пут 19, 07 број 404-ЈН-185/19-159 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:25 часова.  

Понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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24) Да је понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, 

Радојке Лакић 5, 07 број 404-ЈН-185/19-160 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:40 часова.  

Како Понуђач Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд није означио за 

коју партију и за коју врсту возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за 

партију 27. ПУ за град Београд. 

 
Прегледом понуде понуђача утврђено је да исти није доставио изјаву да је поштовао 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 сходно члану 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
 

Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 

Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ 

Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 

25) Да је понуда понуђача „КДД ауто“ доо Београд, Вишњичка 53 а, 07 број 404-ЈН-185/19-161 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:41 часова.  

Понуђач „КДД ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

26) Да је понуда понуђача Александар Љубоја предузетник СЗТР „Брка“ Београд, Зарија Вујошевић 2, 07 

број 404-ЈН-185/19-165 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. 

ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 07:57 часова.  

Понуђач Александар Љубоја предузетник СЗТР „Брка“ Београд, доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 
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25) Да је понуда понуђача ПР Бранко Стевановић СЗТР “Бранко и Раде“ Београд, Мишка Крањца 2 д, 

07 број 404-ЈН-185/19-168 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. 

ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 08:40 часова.  

Понуђач ПР Бранко Стевановић СЗТР “Бранко и Раде“ Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

28) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо Београд, ул. Вишњички венац 35, 07 број 404-ЈН-185/19-169 од 
06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 08:54 часова.  
Понуђач „Аутолине“ доо Београд доставио је понуду за: 
 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
29) Да је понуда понуђача „Ником ауто“ доо Крагујевац, Лепенички булевар 47, 07 број 404-ЈН-185/19-175 
од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  
Понуђач „Ником ауто“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 
 
      1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 
      - вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
30) Да је понуда понуђача „Алпрос“ доо Београд, Пилота Михаила Петровића 77 а, 07 број 404-ЈН-185/19-
188 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 11:17 часова.  
Понуђач „Алпрос“ доо Београд доставио је понуду за: 
 
      1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - лимарско-фарбарске радове, 
      - вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
31) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо Београд, Вождовачки кружни пут 17, 07 број 404-ЈН-185/19-
191 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:00 часова.  
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Понуђач „Ликос ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
32) Да је понуда понуђача „Nine“ доо Београд, Радничка 1,, 07 број 404-ЈН-185/19-193 од 06.11.2019. године, 
прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:26 часова.  
Понуђач „Nine“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
33) Да је понуда понуђача „Делта моторс“ доо Београд, Радничка 8, 07 број 404-ЈН-185/19-211 од 07.11.2019. 
године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 10:53 часова.  
Понуђач „Делта моторс“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др.  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- лимарско-фарбарски радови  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 
2.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- лимарско-фарбарски радови  
- поправка и замена ауто стакала  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
34) Да је понуда понуђача „Србоауто“ доо Београд, Доситеја Обрадовића бб, 07 број 404-ЈН-185/19-212 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 10:59 часова.  

Понуђач „Србоауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.  

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

35) Да је понуда понуђача „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9, 07 број 404-ЈН-185/19-213 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 11:33 часова.  

Понуђач „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 



597 |7 1 4  

 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

36) Да је понуда понуђача „Sky car“ доо Београд, Булевар Михајла Пупина 10 е, 07 број 404-ЈН-185/19-214 

од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 11:45 часова.  

Понуђач „Sky car“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови.. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

  
37) Да је понуда понуђача „Гага моторс“ доо Београд, Церски Венац 1 д, 07 број 404-ЈН-185/19-215 од 
07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 11:52 часова.  
Понуђач „Гага моторс“ доо Београд доставио је понуду за: 
 
      1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
      - вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
38) Да је понуда понуђача „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б, 07 број 404-ЈН-185/19-217 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:04 часова.  

Понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 
2. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
-  поправка и сервисирање ватрогасих система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
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измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „ТТМ Комерц“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
37) Да је понуда понуђача СЗВТР Милош Вујошевић пр, Београд, Облаковска 2 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-
218 од 07.11.2019. године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-278 од 12.11.2019. године, прихватљива у 
складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:03 часова, као и допуна понуде пристигла 
12.11.2019. године у 10:47 часова. 
 
Понуђач СЗВТР Милош Вујошевић пр, Београд доставио је понуду за: 
 
      1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

38) Да је понуда понуђача „Porsche inter auto“ доо Београд, Зрењанински пут 11, 07 број 404-ЈН-185/19-201 

од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Porsche inter auto“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

41) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Самарџић“ доо Београд, Булевар Патријарха Павла 5 т, 07 број 404-

ЈН-185/19-220 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:16 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Самарџић“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

42) Да је понуда понуђача „Mišić group“ доо Београд, Димитрија Туцовића 144, 07 број 404-ЈН-185/19-221 

од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:23 часова.  

Понуђач „Mišić group“ доо Београд доставио је понуду за: 
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1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
       - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.).  

 

43) Да је понуда понуђача „Делта аутомото“ доо Београд, Омладинских бригада 33 а, 07 број 404-ЈН-

185/19-222 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:41 часова.  

Понуђач „Делта аутомото“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

44) Да је понуда понуђача „Јапан ауто“ доо Београд, Мирка Сандића 10, 07 број 404-ЈН-185/19-224 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:56 часова.  

Понуђач „Јапан ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 
45) Да је понуда понуђача „Shop centar“ доо Београд , Патријарха Димитрија 12 г, 07 број 404-ЈН-185/19-

225 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 13:23 часова.  

Понуђач „Shop centar“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

       

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

46) Да је понуда понуђача „Extra Miron“ доо Београд, Савски Насип 9 а, са подизвођачем „Шлепујемо 
Басарак“ д.о.о. Београд – Земун, Спиртина 2, 07 број 404-ЈН-185/19-228 од 07.11.2019. године, 
прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 13:36 часова.  

Понуђач „Extra Miron“ доо Београд, са подизвођачем „Шлепујемо Басарак“ д.о.о. Београд – Земун, 

доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
       - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.).  

 

47) Да је понуда понуђача „Shop invest” доо Београд, Варешка бб, 07 број 404-ЈН-185/19-229 од 07.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 13:27 часова.  

Понуђач „Shop invest” доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

48) Да је понуда понуђача „А 2010“ доо Београд, Трибалска 21, са подизвођачима Бранко Горуновић пр 

Аутосервис Горуновић Барајево, Иван Матић Пр Одржавање и поправка Моторних Возила Ауто 

Сервис Матић Ритопек и подизвођачем Саша Новковић Пр Самостална Занатска Радња Протекта Сн 

Београд, 07 број 404-ЈН-185/19-229 од 07.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно 

испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 13:27 часова.  

Понуђач „ А 2010“ доо Београд са подизвођачима Бранко Горуновић пр Аутосервис Горуновић Барајево, 

Иван Матић Пр Одржавање и поправка Моторних Возила Ауто Сервис Матић Ритопек и подизвођачем 

Саша Новковић Пр Самостална Занатска Радња Протекта Сн Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

     - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

Прегледом понуде понуђача констатовано је да иста не садржи доказе о испуњености обавезних услова из 

члана 75. ЗЈН-а за горе наведене подизвођаче, што је супротно одредби члана 80. став 5. Закона о јавним 

набавкама. Такође, претрагом регистра понуђача Агенције за привредне регистре утврђено је да наведени 

подизвођачи нису уписан у исти. 

 

Сходно наведеном, понуда понуђача „А 2010“ доо Београд, Трибалска 21, са подизвођачима Бранко 

Горуновић пр Аутосервис Горуновић Барајево, Иван Матић Пр Одржавање и поправка Моторних 

Возила Ауто Сервис Матић Ритопек и подизвођачем Саша Новковић Пр Самостална Занатска Радња 

Протекта Сн Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 
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49) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Коле“ д.о.о. Београд Земун, Цара Душана 209, 07 број 404-ЈН-185/19-

235 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:08 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Коле“ д.о.о. Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
3. Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

50) Да је понуда понуђача „Emil Frey auto centar“ доо Београд, Омладинских бригада 33, 07 број 404-ЈН-

185/19-236 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:11 часова.  

Понуђач „Emil Frey auto centar“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
2. Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.  

      - лимарско-фарбарске радове. 

  
51) Да је понуда понуђача „Auto glass NL“ доо Београд, Булевар Михајла Пупина 20 е, 07 број 404-ЈН-
185/19-242 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:31 часова.  

Понуђач „Auto glass NL“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

       - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.).  
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52) Да је понуда понуђача „Vatreks Rescue“ доо Београд, Антифашистичке борбе 23 г/1/1, 07 број 404-ЈН-

185/19-243 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:38 часова.  

Понуђач „Vatreks Rescue“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

53) Да је понуда понуђача „Новус М Плус Трејд“ доо Нови Сад, Трг Марије Трандафил 18, 07 број 404-ЈН-

185/19-244 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:55 часова.  

Понуђач „Новус М Плус Трејд“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

54) Да је понуда понуђача „ПТП Слодес“ доо Београд, Борска 92 ф, 07 број 404-ЈН-185/19-246 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 15:08 часова.  

Понуђач „ПТП Слодес“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

55) Да је понуда понуђача „Алоне“ ДОО Београд, Угриновачка 116 ц, Земун, 07 број 404-ЈН-185/19-247 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 15:14 часова.  

Понуђач „Алоне“ ДОО Београд доставио је понуду за: 
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    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

56) Да је понуда понуђача „Ватроспрем производња“ доо Београд, Кумодрашка 178, 07 број 404-ЈН-185/19-

248 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:48 часова.  

Понуђач „Ватроспрем производња“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

57) Да је понуда понуђача „Балканпрогрес“ доо Крушевац, Јордана Симића 1, 07 број 404-ЈН-185/19-249 од 

08.11.2019. године,  прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:49 часова.  

Понуђач „Балканпрогрес“ доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

   1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 

  Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге и Модел захтева за достављање понуда који се налази у 
поглављу VI предметне Конкурсне документације . Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 

 
  Како је понуђач Балканпрогрес“ доо Крушевац испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је 

оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

58) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо Београд, Војводе Степе 473, 07 број 404-ЈН-185/19-250 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:55 часова.  

Понуђач „Велауто плус“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

59) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак, Браће Станић 45, 07 број 404-ЈН-185/19-251 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 

    1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

60) Да је понуда понуђача „Енергоразвој“ доо Београд, Милутина Миланковића 1, 07 број 404-ЈН-185/19-

252 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:17 часова.  

Понуђач „Енергоразвој“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
- поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 
 

61) Да је понуда понуђача „Ауто Туринг Станојевић“ доо Београд, Смедеревски пут 35,, 07 број 404-ЈН-

185/19-253 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:26 часова.  

Понуђач „Ауто Туринг Станојевић“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
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62) Да је понуда понуђача „Центар С“ доо Београд, Трише Кацлеровића 24 а, 07 број 404-ЈН-185/19-254 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:27 часова.  

Понуђач „Центар С“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

63) Да је понуда понуђача „SP Star Bike“ доо Београд, Булевар Краља Александра, 07 број 404-ЈН-185/19-

255 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:29 часова.  

Понуђач „SP Star Bike“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и. аутоелектричарски радови 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 
64) Да је понуда понуђача „Kit Commerce“ доо Београд, Трговачка 7/2, 07 број 404-ЈН-185/19-256 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:35 часова.  

Понуђач „Kit Commerce“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

65) Да је понуда понуђача „Вист“ доо Добановци, Сретењска 35, 07 број 404-ЈН-185/19-261 од 08.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:41 часова.  

Понуђач „Вист“ доо Добановци доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
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66) Да је понуда понуђача СЗТКР“Хидраулик 2 МП“Милош Прлинчевић пр, Београд, Устаничка 125 д, 

07 број 404-ЈН-185/19-262 од 08.11.2019. године, прихватљива за остале занатске радове и услуге (обрада главе 

мотора итд) у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за поправку и 

сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу, с обзиром да нису кумулативно 

испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:49 часова.  

Понуђач СЗТКР“Хидраулик 2 МП“Милош Прлинчевић пр, Београд доставио је понуду за: 

 
1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

2. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом: 
         - поправка и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за остале 

занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за 

поправку и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу није доказао да 

испуњава додатни услов дефинисан у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, понуђач није доставио доказ о 

поседовању радионичког простора тражене површине и физички или технички обезбеђен простор за 

паркирање минимум 3 возила која чекају на оправку.  

Како је понуђач СЗТКР“Хидраулик 2 МП“Милош Прлинчевић пр, Београд испунио све захтеве за остале 

занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као прихватљива.     

 
67) Да је понуда понуђача „Три М ауто центар“ доо Београд, Водоводска 158 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-266 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:08 часова.  

Понуђач „Три М ауто центар“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
68) Да је понуда понуђача „West beocar“ доо Београд. Аутопут Београд Нови Сад 150 д, 07 број 404-ЈН-
185/19-267 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:09 часова.  
Понуђач „West beocar“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 
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      - лимарско-фарбарске радове, 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 
 
68) Да је понуда понуђача СЗР“Ауто сервис Војиновић“ Војиновић Миљко ПР , Београд, Милке 
Гргурове 9, 07 број 404-ЈН-185/19-268 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 
1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:15 часова.  
Понуђач СЗР“Ауто сервис Војиновић“ Војиновић Миљко ПР , Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 
 
70) Да је понуда понуђача „Турбо сервис“ доо Ужице, Милоша Обреновића бб, 07 број 404-ЈН-185/19-271 

од 08.11.2019. године, прихватљива  у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:31 часова.  

Понуђач „Турбо сервис“ доо Ужице доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
       - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

    2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

     - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 
71) Да је понуда понуђача „British motors“ доо Београд, Зрењанински пут 11, 07 број 404-ЈН-185/19-272 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:34 часова.  

Понуђач „British motors“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
      - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 
72) Да је понуда понуђача „Афифа“ доо Београд, Стефана Првовенчаног 50, 07 број 404-ЈН-185/19-274 од 
08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:45 часова.  
Понуђач „Афифа“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 
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73) Да је понуда понуђача „Аутокомерц“ доо Београд Сурчин, Светог Саве 84 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-267 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 13:01 часова.  

Понуђач „Аутокомерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

74) Да је понуда понуђача „Pro Staklo“ доо Београд, Омладинских Бригада 33а, 07 број 404-ЈН-185/19-277 

од 12.11.2019. године, прихватљива  у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 09:49 часова.  

Понуђач „Pro Staklo“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
       - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.). 

 

    2.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 

     - остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 

 

71) Да је понуда понуђача ПР Милијана Вујошевић Вулканизерска радња „Vujošević & M“ Београд, 

Облаковска 2ц, 07 број 404-ЈН-185/19-279 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. 

став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 10:48 часова.  

Понуђач ПР Милијана Вујошевић Вулканизерска радња „Vujošević & M“ Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 

76) Да је понуда понуђача СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш 4, 07 број 404-ЈН-185/19-280 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 11:26 часова.  

Понуђач СП „Ласта“ ад Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

77) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб, 07 број 404-ЈН-185/19-284 од 

12.11.2019. године,  прихватљива за лимарско-фарбарске радове у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 

33 ЗЈН-а, а неприхватљива за аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, остале занатске радове и 
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услуге (обрада главе мотора итд.) и за поправку и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме 

уграђене на возилу, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 

1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 14:36 часова.  

Понуђач „Иди Нинчић“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 
1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
- лимарско-фарбарски радови 
- остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 
2. Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.  
-аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-лимарско-фарбарски радови 
-остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд.) 
 
4. Ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом 
- поправка и сервисирање ватрогасих система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу 
 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

лимарско-фарбарске радове доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за аутомеханичарске радове 

и аутоелектричарске радове, остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд.) и за поправку и 

сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу није доказао да испуњава додатни 

услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, понуђач је у понуди доставио изјаву за запослена лица а која су 

наведена да раде и на територији седишта понуђача и на територији града Београда. Како је за партију 27. ПУ 

за град Београд захтевано да понуђач има место извршења услуге (сервисе) на територији града Београда, а да 

су исти запослени наведени да раде и у месту седишта понуђача и на територији града Београда, захтевано је 

додатно објашњење у складу са одредбом члана 93. Закона о јавним набавкама. 

 

Наиме, наручилац је захтевао да понуђач прецизира за кадровски капацитет, за наведене раднике у понуди,  где 

исти обављају предметне услуге. Понуђач је у додатном објашњењу навео да су наведена лица стално 

запослена у сервису на територију седишта понуђача, односно у Пријепољу.  

 

На основу прегледа понуде и додатног објашњења понуђача утврђено је да понуђач испуњава кадровски 

капацитет за лимарско-фарбарске радове. 

 

Имајући у виду наведено, за партију ПУ за град Београд  понуђач „Иди Нинчић“ доо Пријепоље испунио 

све захтеве Наручиоца за лимарско-фарбарске радове, стога је његова понуда у том делу оцењена као 

прихватљива.     

 

78) Да је понуда понуђача  „МПН Промет“ доо Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф, 07 број 404-ЈН-

185/19-285 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 15:03 часова.  

Понуђач „МПН Промет“ доо Београд доставио је понуду за: 
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1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „МПН Промет“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

79) Да је понуда понуђача „Ауто центар Стојановић“ доо Београд, Јурија Гагарина 225, 07 број 404-ЈН-

185/19-286 од 13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:33 часова.  

Понуђач „Ауто центар Стојановић“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

80) Да је понуда понуђача  „Леми комерц транс“ доо Београд, Водоводска 158, 07 број 404-ЈН-185/19-288 од 

13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:39 часова.  

Понуђач „Леми комерц транс“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови. 
 

81) Да је понуда понуђача „Coning“ доо Београд, Аутопут за Нови Сад 68, 07 број 404-ЈН-185/19-289 од 
13.11.2019. године,  прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:41 часова.  
Понуђач „Coning“ доо Београд доставио је понуду за: 
 
   1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

2. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
 

3.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
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  Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда 

који се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације . Међутим, имајући у виду да је Понуђач 
доставио потписан Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити 
намера понуђача за закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да 
накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра 
се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 

 
   Како је понуђач „Coning“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 

прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

ПАРТИЈА 28 –СЕДИШТЕ МИНИСТАРСТВА 

 

За Партију 28 – Седиште Министарства прибављене су следеће понуде понуђача:  

 
1)  „Truckstore“ доо Београд Ул.Боре Станковића 2/6 

2) „Радуловић аутомобили“ доо  Београд Ул.Драгослава Срејовића бб 

3) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71 

4) „Ауто Каросерија“ доо Београд ул. Драгослава Срејовића 4 

5) „Лав Ауто“доо, Београд ул. Јабланичка 1 

6) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

7) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  

8) „Дипем“доо, Чачак Ибарски пут бб 

9) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

10) ПР Бојан Цветковић занатско аутомеханичарска трговинска радња Тим Ауто, Београд Ул. Стевана 

Филиповића бб 

11) ПР Југослав Миленковић „Auto servis Expert“доо, Београд Ул.Патријарха Јоаникија 13 

12) ПР Мирко Милићевић Аутосервис, Београд ул. Космајска 56 

13) ПР Душан Антонијевић занатско трговинска радња „Виктор“, Ковачевац Ул. Војислава 

Дамњановића 84 

14) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

15) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

16) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

17) „Килер ауто“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 63б 

18) „Гранд моторс“ доо, Београд  Ул. Милутина Миланковића 21 

19) СЗАР “Ацо Ивановић“ ПР, Београд Ул. Тошин Бунар 104 

20) ПР Веселиновић Раденко „Аутосервис Раде“, Београд Ул. Саве Ковачевића 12 а 

21) ПР Јован Марчетић ГЗР „Новус Плус“ , Београд Ул. Војачка 74 

22) „Хит ауто“ доо, Београд Ул. Старо Сајмиште 29 

23) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

24) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 

25) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

26) СЗТР „ПР Александар Љубоја БРКА“, Београд Ул. Зарија Вујошевић 2 

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

28) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

29) „Алпрос“ доо, Београд Ул. Пилота Михаила Петровића 77 а 
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30) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

31) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

32) СЗТР „Аутоцентар Нинић“ Београд Ул. Михаила Булгакова 4 

33) „Делта моторс“ доо, Београд Ул. Радничка 8 

34) „Србоауто“ доо, Београд Ул. Доситеја Обрадовића бб 

35) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 

36) „Sky car“ доо, Београд  Ул.Булевар Михајла Пупина 10е 

37) „Гага моторс“ доо, Београд Ул. Церски Венац 1 д 

38) СЗВТР „Милош Вујошевић“ ПР, Београд Ул. Облаковска 2ц 

39) „Porsche inter auto“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 

40) „Ауто кућа Самарџић“ доо, Београд Ул. Булевар Патријарха Павла 5 т 

41) „Mišić group“ доо, Београд Ул. Димитрија Туцовића 144 

42) „Делта аутомото“ доо, Београд Ул. Омладинских бригада 33 а 

43) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

44) „Shop centar“ доо, Београд  ул. Патријарха Димитрија 12 г 

45) „Extra Miron“ доо Београд ул. Савски Насип 9 а са подизвођачем „Шлепојемо Басарак“ доо Земун 

46) „Shop invest” доо, Београд Ул. Варешка бб 

47) „А 2010“ доо Београд ул. Трибалска 21 са подизвођачима– Аутосервис “Горуновић“ Бранко 

Горуновић пр Београд, Иван Матић пр аутосервис „Матић“,   „Протекта СН“  Саша Новаковић пр,   

„Протекта СН“  Саша Новаковић пр 

48) „Ауто кућа Коле“ д.о.о. Београд Земун, Цара Душана 209 

49) „Emil Frey auto centar“ доо, Београд ул. Омладинских бригада 33 

50) „Auto glass NL“ доо Београд ул. Булевар Михајла Пупина 20 е 

51) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 

52) „ПТП Слодес“ доо, Београд  ул. Борска 92 ф 

53) „Алоне“ ДОО, Београд ул. Угриновачка 116 ц 

54) „Балканпрогрес“ доо, Крушевац Ул. Јордана Симића 1 

55) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

56) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

57) „Енергоразвој“ доо, Београд ул. Милутина Миланковића 1 

58) „Ауто Туринг Станојевић“ доо, Београд Ул. Смедеревски пут 35 

59) „Центар С“ доо, Београд ул. Трише Кацлеровића 24 а 

60) „SP Star Bike“ доо, Београд Ул. Булевар Краља Александра 594 

61) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 

62) „Вист“ доо, Добановци  ул. Сретењска 35 

63) СЗР“Хидраулик 2 МП“, Београд Ул. Устаничка 125 д 

64) „Master glass“ доо Београд ул. Угриновачка 227 б 

65) „Три М ауто центар“ доо, Београд ул. Водоводска 158 ц 

66) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

67) СЗР“Ауто сервис Војиновић“ ПР Војиновић Миљко, Београд Ул.Милке Гргурове 9 

68) „ДТЦ“ доо, Београд ул. Угриновачки пут 55 

69) „Турбо сервис“ доо, Ужице ул. Милоша Обреновића бб 

70) „British motors“ доо Београд ул. Зрењанински пут 11 

71) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
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72) „Про Стакло“ доо, Београд ул. Омладинских Бригада 33а 

73) ПР Милијана Вујошевић Вулканизерска радња „Vujošević & M“, Београд 

74) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

75) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

76) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

77) „Ауто центар Стојановић“ доо Београд ул.Јурија Гагарина 225 

78) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

79) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 

 
1) Да је понуда понуђача „TruckStore“ д.о.о. Београд, Боре Станковића 2/6, Сурчин, 07 број 404-ЈН-185/19-
10 од 28.10.2019. године,  прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 10:28 часова.  
Понуђач „TruckStore“ д.о.о. Београд доставио је понуду за: 

 
1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови,  
- лимарско-фарбарски радови, 
- поправка и замена ауто стакала,  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, 
- остали занатски радови и услуге. 
 

2) Да је понуда понуђача „Радуловић аутомобили“ доо Београд, Драгослава Срејовића бб, 07 број 404-ЈН-

185/19-32 од 01.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 01.11.2019. године у 11:19 часова.  

Понуђач „Радуловић аутомобили“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови,  
- лимарско-фарбарски радови, 
- поправка и замена ауто стакала,  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, 
- остали занатски радови и услуге. 
 

3) Да је понуда понуђача „Радуловић“ доо  Нови Сад, Новосадски пут 71 Нови Сад, 07 број 404-ЈН-185/19-

63 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 10:36 часова.  

Понуђач „Радуловић“ доо  Нови Сад доставио је понуду за: 

 

  1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др.  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови,  
- лимарско-фарбарски радови,  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова.  
 
2.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
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- лимарско-фарбарски радови  
- поправка и замена ауто стакала  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
- остали занатски радови и услуге 
 

4) Да је понуда понуђача „Ауто Каросерија“ доо Београд, Драгослава Срејовића 4, 07 број 404-ЈН-185/19-

69 од 04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 12:57 часова.  

Понуђач „Ауто Каросерија“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- лимарско-фарбарски радови  
 
 3. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом, прикључна возила, 
радне машине и др. 
- лимарско-фарбарски радови  
 

5) Да је понуда понуђача „Лав Ауто“доо Београд, Јабланичка 1, 07 број 404-ЈН-185/19-70 од 04.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 13:09 часова.  

Понуђач „Лав Ауто“доо Београд доставио је понуду за: 

 
1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- поправка и замена ауто стакала  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

6) Да је понуда понуђача „Ехом Ауто“ доо Београд, Северени Булевар 6, 07 број 404-ЈН-185/19-71 од 

04.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 04.11.2019. године у 13:32 часова.  

Понуђач „Ехом Ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- лимарско-фарбарски радови  
- поправка и замена ауто стакала  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
- остали занатски радови и услуге 
 

7) Да је понуда понуђача ,,Reno Sava“ доо Београд, Миријевски Булевар 37, 07 број 404-ЈН-185/19-74 од 

05.11.2019. године, прихватљива за аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, вулканизерске услуге 

и подешавање геометрије точкова, поправку и замену ауто стакала и за остале занатске радове и услуге (обрада 

главе мотора итд) у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за лимарско-

фарбарске радове, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. 

став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 07:53 часова.  

Понуђач ,,Reno Sava“ доо Београд доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- лимарско-фарбарски радови  
- поправка и замена ауто стакала  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
- остали занатски радови и услуге 
 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 

поправку и замену ауто стакала и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) доказао да 

испуњава посебне захтеве тражене конкурсном документацијом, док за лимарско-фарбарске радове није 

доказао да испуњава посебан захтев да поседује комору за фарбање на територији града Београда.  

Како је понуђач ,,Reno Sava“ доо Београд испунио све захтеве Наручиоца за аутомеханичарске радове и 

аутоелектричарске радове, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова поправку и замену ауто 

стакала и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд), његова понуда је у том делу оцењена као 

прихватљива.     

 

8) Да је понуда понуђача „Дипем“ доо Чачак, Ибарски пут бб, 07 број 404-ЈН-185/19-82 од 05.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 08:32 часова.  

Понуђач „Дипем“ доо Чачак доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- лимарско-фарбарски радови  
- поправка и замена ауто стакала  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
- остали занатски радови и услуге. 

 

9) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак, Коњевићи бб, 07 број 404-ЈН-185/19-85 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Промет“ доо Чачак доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- лимарско-фарбарски радови  
- поправка и замена ауто стакала  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
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10) Да је понуда понуђача ПР Бојан Цветковић Занатско аутомеханичарска трговинска радња „Тим 

Ауто“ Београд, 07 број 404-ЈН-185/19-87 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. 

став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:22 часова.  

Понуђач ПР Бојан Цветковић Занатско аутомеханичарска трговинска радња „Тим Ауто“ Београд 

доставио је понуду за: 

    
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
- остали занатски радови и услуге. 
 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
Како је понуђач ПР Бојан Цветковић Занатско аутомеханичарска трговинска радња „Тим Ауто“ Београд 
испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 
1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
11) Да је понуда понуђача ПР Југослав Миленковић „Auto servis Expert“ Београд, Патријарха Јоаникија 

13, 07 број 404-ЈН-185/19-89 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. 

ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:23 часова.  

Понуђач ПР Југослав Миленковић „Auto servis Expert“ Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

12) Да је понуда понуђача ПР Мирко Милићевић Аутосервис „Милићевић” Београд, Космајска 56, 07 број 

404-ЈН-185/19-90 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:25 часова.  

Понуђач ПР Мирко Милићевић Аутосервис „Милићевић” Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

13) Да је понуда понуђача ПР Душан Антонијевић занатско трговинска радња „Виктор“, Ковачевац, 

Војислава Дамњановића 84, 07 број 404-ЈН-185/19-93 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да 

нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 ЗЈН- а. 

 



617 |7 1 4  

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:26 часова.  

Понуђач ПР Душан Антонијевић занатско трговинска радња „Виктор“, Ковачевац доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

 

Прегледом понуде констатовано је да понуђач у својој понуди није доказао обавезне услове предвиђене одредбом 
члана 75. став 1. тачка 2. и 4. ЗЈН-а. Наиме, понуђач није доставио доказ о неосуђиваности  за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за  кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Такође, 
понуђач није доставио доказ да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије. Претрагом регистра понуђача Агенције за привредне регистре утврђено је да 
понуђач није уписан у исти. 
 
Сходно наведеном, понуда понуђача ПР Душан Антонијевић занатско трговинска радња „Виктор“, 

Ковачевац, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 

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

 

14) Да је понуда понуђача „Hyundai Србија“ доо Београд, Милутина Миланковића 7в, 07 број 404-ЈН-

185/19-85 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:28 часова.  

Понуђач „Hyundai Србија“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- лимарско-фарбарски радови  
- поправка и замена ауто стакала  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
- остали занатски радови и услуге. 

 

15) Да је понуда понуђача „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5, 07 број 404-ЈН-185/19-125 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 10:40 часова.  

Понуђач „Аутопромет“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове. 

 

16) Да је понуда понуђача „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б, 07 број 404-ЈН-185/19-132 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:08 часова.  
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Понуђач „Genuine servis“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- остали занатски радови и услуге. 

 

17) Да је понуда понуђача „Килер ауто“ доо Београд, Тошин Бунар 63 б, 07 број 404-ЈН-185/19-146 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 11:40 часова.  

Понуђач „Килер ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др.  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- лимарско-фарбарски радови  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова  
-остали занатски радови и услуге  
 
2.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- лимарско-фарбарски радови  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
- остали занатски радови и услуге 
  

18) Да је понуда понуђача „Гранд моторс“ доо Београд, Милутина Миланковића 21, 07 број 404-ЈН-185/19-

149 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:22 часова.  

Понуђач „Гранд моторс“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

2.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- лимарско-фарбарски радови  

 

19) Да је понуда понуђача СЗАР “Ацо Ивановић“ Ацо Ивановић ПР, Београд, Тошин Бунар 104, 07 број 

404-ЈН-185/19-150 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:24 часова.  

Понуђач СЗАР “Ацо Ивановић“ Ацо Ивановић ПР, Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

      - лимарско-фарбарске радове, 

- остали занатски радови и услуге. 
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20) Да је понуда понуђача ПР Веселиновић Раденко „Аутосервис Раде“, Београд, Саве Ковачевића 12 а, 

07 број 404-ЈН-185/19-151 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. 

ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 12:38 часова.  

Понуђач ПР Веселиновић Раденко „Аутосервис Раде“, Београд доставио је понуду за: 

 
1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- лимарско-фарбарски радови  
- поправка и замена ауто стакала  
- остали занатски радови и услуге 
 
2. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом, прикључна возила, радне 
машине и др. 
 - аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
 - лимарско-фарбарски радови  
 - поправка и замена ауто стакала   
 - остали занатски радови и услуге. 
 

21) Да је понуда понуђача ПР Јован Марчетић ГЗР „Новус Плус“  Београд, Војачка 74, 07 број 404-ЈН-

185/19-155 од 05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 13:34 часова.  

Понуђач ПР Јован Марчетић ГЗР „Новус Плус“  Београд доставио је понуду за: 

 

1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др.  
-остали занатски радови и услуге  
 
2.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- остали занатски радови и услуге 
 
 3. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом, прикључна возила, 
радне машине и др. 
 
- остали занатски радови и услуге 
 

22) Да је понуда понуђача „Хит ауто“ доо Београд, Старо Сајмиште 29, 07 број 404-ЈН-185/19-158 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:24 часова.  

Понуђач „Хит ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- лимарско-фарбарски радови  
- поправка и замена ауто стакала  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
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23) Да је понуда понуђача “Plattner” доо Бачка Паланка, Новосадски пут 19, 07 број 404-ЈН-185/19-159 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:25 часова.  

Понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка доставио је понуду за: 

 

    1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др. 

- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова  

 
Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач “Plattner” доо Бачка Паланка испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

24) Да је понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, 

Радојке Лакић 5, 07 број 404-ЈН-185/19-160 од 05.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису 

кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2 и 5. ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:40 часова.  

Како Понуђач Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд није означио за 

коју партију и за коју врсту возила подноси понуду, сматра се да је поднео понуду за све врсте услуга описаних за 

партију 28. Седиште Министарства. 

 
Прегледом понуде понуђача утврђено је да исти није доставио изјаву да је поштовао 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 сходно члану 75. ст. 2. ЗЈН-а. 
 

Даље, понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова захтеваних Конкурсном документацијом 

сходно члану 76. ЗЈН-а. Поред наведеног, понуђач није доставио ни потписан Модел Оквирног споразума, 

Уговора или Наруџбенице, као ни друге обрасце и изјаве захтеване предметном Конкурсном документацијом. 

Имајући у виду све напред наведено предметна понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Сходно свему наведеном, понуда понуђача Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ 

Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. 

тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1, 2, 3 и 5. ЗЈН- а. 

 

25) Да је понуда понуђача „КДД ауто“ доо Београд, Вишњичка 53 а, 07 број 404-ЈН-185/19-161 од 

05.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.11.2019. године у 14:41 часова.  

Понуђач „КДД ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- лимарско-фарбарски радови  
- поправка и замена ауто стакала  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

26) Да је понуда понуђача Александар Љубоја предузетник СЗТР „Брка“ Београд, Зарија Вујошевић 2, 07 

број 404-ЈН-185/19-165 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. 

ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 07:57 часова.  

Понуђач Александар Љубоја предузетник СЗТР „Брка“ Београд, доставио је понуду за: 

 

1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
      - аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове. 

 

27) Да је понуда понуђача „Аутолине“ доо Београд, ул. Вишњички венац 35, 07 број 404-ЈН-185/19-169 од 
06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 08:54 часова.  
Понуђач „Аутолине“ доо Београд доставио је понуду за: 
 
1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
    - аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  

- лимарско-фарбарски радови  
- поправка и замена ауто стакала  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
- остали занатски радови и услуге. 

 
28) Да је понуда понуђача „Ником ауто“ доо Крагујевац, Лепенички булевар 47, 07 број 404-ЈН-185/19-175 
од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 09:26 часова.  
Понуђач „Ником ауто“ доо Крагујевац доставио је понуду за: 
 
      1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- лимарско-фарбарски радови  
- поправка и замена ауто стакала  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
- остали занатски радови и услуге. 

 
29) Да је понуда понуђача „Алпрос“ доо Београд, Пилота Михаила Петровића 77 а, 07 број 404-ЈН-185/19-
188 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 11:17 часова.  
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Понуђач „Алпрос“ доо Београд доставио је понуду за: 
 
     1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- лимарско-фарбарски радови  
- поправка и замена ауто стакала  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
- остали занатски радови и услуге. 
 

30) Да је понуда понуђача „Ликос ауто“ доо Београд, Вождовачки кружни пут 17, 07 број 404-ЈН-185/19-
191 од 06.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:00 часова.  
Понуђач „Ликос ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

     1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- остали занатски радови и услуге. 
 

31) Да је понуда понуђача „Nine“ доо Београд, Радничка 1,, 07 број 404-ЈН-185/19-193 од 06.11.2019. године, 
прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 06.11.2019. године у 13:26 часова.  
Понуђач „Nine“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

       1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- лимарско-фарбарски радови  
- поправка и замена ауто стакала  
- остали занатски радови и услуге. 
 

32) Да је понуда понуђача СЗТР „Аутоцентар Нинић“, Вид Нинић пр, Михаила Булгакова 4, 07 број 404-
ЈН-185/19-210 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 10:29 часова.  
Понуђач СЗТР „Аутоцентар Нинић“, Вид Нинић пр доставио је понуду за: 
 

       1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
 

33) Да је понуда понуђача „Делта моторс“ доо Београд, Радничка 8, 07 број 404-ЈН-185/19-211 од 07.11.2019. 
године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 10:53 часова.  
Понуђач „Делта моторс“ доо Београд доставио је понуду за: 

1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др.  
 
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- лимарско-фарбарски радови  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
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2.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- лимарско-фарбарски радови  
- поправка и замена ауто стакала  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

34) Да је понуда понуђача „Србоауто“ доо Београд, Доситеја Обрадовића бб, 07 број 404-ЈН-185/19-212 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 10:59 часова.  

Понуђач „Србоауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
3. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом, прикључна возила, радне 
машине и др. 
 - аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 

 

35) Да је понуда понуђача „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9, 07 број 404-ЈН-185/19-213 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 11:33 часова.  

Понуђач „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др.  
-остали занатски радови и услуге  
 
2.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- остали занатски радови и услуге. 
 
 3. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом, прикључна возила, 
радне машине и др. 
- остали занатски радови и услуге 

 

36) Да је понуда понуђача „Sky car“ доо Београд, Булевар Михајла Пупина 10 е, 07 број 404-ЈН-185/19-214 

од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 11:45 часова.  

Понуђач „Sky car“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др.  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
-остали занатски радови и услуге  
 
2.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- остали занатски радови и услуге 
 
 3. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом, прикључна возила, 
радне машине и др. 
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  - остали занатски радови и услуге. 
  

37) Да је понуда понуђача „Гага моторс“ доо Београд, Церски Венац 1 д, 07 број 404-ЈН-185/19-215 од 
07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 11:52 часова.  
Понуђач „Гага моторс“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

 1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
- остали занатски радови и услуге. 

 
38) Да је понуда понуђача СЗВТР Милош Вујошевић пр, Београд, Облаковска 2 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-
218 од 07.11.2019. године са допуном понуде 07 број 404-ЈН-185/19-278 од 12.11.2019. године, прихватљива у 
складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:03 часова, као и допуна понуде пристигла 
12.11.2019. године у 10:47 часова. 
 
Понуђач СЗВТР Милош Вујошевић пр, Београд доставио је понуду за: 
 
      1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
      - вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 
39) Да је понуда понуђача „Porsche inter auto“ доо Београд, Зрењанински пут 11, 07 број 404-ЈН-185/19-201 
од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 09:25 часова.  

Понуђач „Porsche inter auto“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

    1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови, 
- лимарско-фарбарски радови,  
- поправка и замена ауто стакала  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, 
- остали занатски радови и услуге. 
 

40) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Самарџић“ доо Београд, Булевар Патријарха Павла 5 т, 07 број 404-

ЈН-185/19-220 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:16 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Самарџић“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

  1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови, 
- лимарско-фарбарски радови, 
- поправка и замена ауто стакала,  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, 
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- остали занатски радови и услуге. 
 

41) Да је понуда понуђача „Mišić group“ доо Београд, Димитрија Туцовића 144, 07 број 404-ЈН-185/19-221 

од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:23 часова.  

Понуђач „Mišić group“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- остали занатски радови и услуге. 
 
2. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом, прикључна возила, радне 
машине и др. 
- остали занатски радови и услуге. 

 

42) Да је понуда понуђача „Делта аутомото“ доо Београд, Омладинских бригада 33 а, 07 број 404-ЈН-

185/19-222 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:41 часова.  

Понуђач „Делта аутомото“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

   1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.): 

- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови, 
- лимарско-фарбарски радови, 
- поправка и замена ауто стакала,  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 

43) Да је понуда понуђача „Јапан ауто“ доо Београд, Мирка Сандића 10, 07 број 404-ЈН-185/19-224 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 12:56 часова.  

Понуђач „Јапан ауто“ доо Београд доставио је понуду за: 

 
1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др.  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
 
2.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  

 

44) Да је понуда понуђача „Shop centar“ доо Београд , Патријарха Димитрија 12 г, 07 број 404-ЈН-185/19-

225 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 13:23 часова.  

Понуђач „Shop centar“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

  1. Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
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- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- остали занатски радови и услуге 

 

45) Да је понуда понуђача „Extra Miron“ доо Београд, Савски Насип 9 а, са подизвођачем „Шлепујемо 
Басарак“ д.о.о. Београд – Земун, Спиртина 2, 07 број 404-ЈН-185/19-228 од 07.11.2019. године, 
прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 13:36 часова.  

Понуђач „Extra Miron“ доо Београд, са подизвођачем „Шлепујемо Басарак“ д.о.о. Београд – Земун, 

доставио је понуду за: 

 

1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
 
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови . 
 
 2. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом, прикључна возила, 
радне машине и др. 
 
 - аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

46) Да је понуда понуђача „Shop invest” доо Београд, Варешка бб, 07 број 404-ЈН-185/19-229 од 07.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 13:27 часова.  

Понуђач „Shop invest” доо Београд доставио је понуду за: 

 

  1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 

47) Да је понуда понуђача „А 2010“ доо Београд, Трибалска 21, са подизвођачима Бранко Горуновић пр 

Аутосервис Горуновић Барајево, Иван Матић Пр Одржавање и поправка Моторних Возила Ауто 

Сервис Матић Ритопек и подизвођачем Саша Новковић Пр Самостална Занатска Радња Протекта Сн 

Београд, 07 број 404-ЈН-185/19-229 од 07.11.2019. године, неприхватљива с обзиром да нису кумулативно 

испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 13:27 часова.  

Понуђач „ А 2010“ доо Београд са подизвођачима Бранко Горуновић пр Аутосервис Горуновић Барајево, 

Иван Матић Пр Одржавање и поправка Моторних Возила Ауто Сервис Матић Ритопек и подизвођачем 

Саша Новковић Пр Самостална Занатска Радња Протекта Сн Београд доставио је понуду за: 

 

1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови,  
- остали занатски радови и услуге. 

 

Прегледом понуде понуђача констатовано је да иста не садржи доказе о испуњености обавезних услова из 

члана 75. ЗЈН-а за горе наведене подизвођаче, што је супротно одредби члана 80. став 5. Закона о јавним 
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набавкама. Такође, претрагом регистра понуђача Агенције за привредне регистре утврђено је да подизвођачи 

нису уписан у исти. 

 

Сходно наведеном, понуда понуђача „А 2010“ доо Београд, Трибалска 21, са подизвођачима Бранко 

Горуновић пр Аутосервис Горуновић Барајево, Иван Матић Пр Одржавање и поправка Моторних 

Возила Ауто Сервис Матић Ритопек и подизвођачем Саша Новковић Пр Самостална Занатска Радња 

Протекта Сн Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из 

члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1. тачка 1 и 5. ЗЈН- а. 

 
48) Да је понуда понуђача „Ауто кућа Коле“ д.о.о. Београд Земун, Цара Душана 209, 07 број 404-ЈН-185/19-

235 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:08 часова.  

Понуђач „Ауто кућа Коле“ д.о.о. Београд доставио је понуду за: 

 

1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др.  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 
2.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- лимарско-фарбарски радови  
- поправка и замена ауто стакала  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
- остали занатски радови и услуге 
 
 3. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом, прикључна возила, 
радне машине и др. 
- лимарско-фарбарски радови. 
  

49) Да је понуда понуђача „Emil Frey auto centar“ доо Београд, Омладинских бригада 33, 07 број 404-ЈН-

185/19-236 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:11 часова.  

Понуђач „Emil Frey auto centar“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- лимарско-фарбарски радови  
- поправка и замена ауто стакала  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
- остали занатски радови и услуге 
 
2. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом, прикључна возила, радне 
машине и др. 
 
- лимарско-фарбарски радови.  
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50) Да је понуда понуђача „Auto glass NL“ доо Београд, Булевар Михајла Пупина 20 е, 07 број 404-ЈН-
185/19-242 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:31 часова.  

Понуђач „Auto glass NL“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др.  
- поправка и замена ауто стакала.  
 
2.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- поправка и замена ауто стакала.  
 
 3. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом, прикључна возила, 
радне машине и др. 
- поправка и замена ауто стакала. 
  

51) Да је понуда понуђача „Новус М Плус Трејд“ доо Нови Сад, Трг Марије Трандафил 18, 07 број 404-ЈН-

185/19-244 од 07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 14:55 часова.  

Понуђач „Новус М Плус Трејд“ доо Нови Сад доставио је понуду за: 

 

1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови,  
- лимарско-фарбарски радови,  
- поправка и замена ауто стакала, 
- остали занатски радови и услуге. 
 
2. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом, прикључна возила, радне 
машине и др. 
- поправка и замена ауто стакала,  
- остали занатски радови и услуге. 

 

52) Да је понуда понуђача „ПТП Слодес“ доо Београд, Борска 92 ф, 07 број 404-ЈН-185/19-246 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 15:08 часова.  

Понуђач „ПТП Слодес“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови, 
- лимарско-фарбарски радови,  
- остали занатски радови и услуге. 
 
2. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом, прикључна возила, радне 
машине и др. 
 - аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови, 
 - лимарско-фарбарски радови,  
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- остали занатски радови и услуге. 
 

53) Да је понуда понуђача „Алоне“ ДОО Београд, Угриновачка 116 ц, Земун, 07 број 404-ЈН-185/19-247 од 

07.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 07.11.2019. године у 15:14 часова.  

Понуђач „Алоне“ ДОО Београд доставио је понуду за: 

 

1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 

 

54) Да је понуда понуђача „Балканпрогрес“ доо Крушевац, Јордана Симића 1, 07 број 404-ЈН-185/19-249 од 

08.11.2019. године,  прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:49 часова.  

Понуђач „Балканпрогрес“ доо Крушевац доставио је понуду за: 

 

1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 

  Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписано поглавље III Врста оквирног споразума, 
техничке карактеристике, место извршење услуге и Модел захтева за достављање понуда који се налази у 
поглављу VI предметне Конкурсне документације . Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио потписан 
Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за 
закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи 
измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у 
смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 

 
  Како је понуђач Балканпрогрес“ доо Крушевац испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је 

оцењена као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

55) Да је понуда понуђача „Велауто плус“ доо Београд, Војводе Степе 473, 07 број 404-ЈН-185/19-250 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 07:55 часова.  

Понуђач „Велауто плус“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- лимарско-фарбарски радови.  

 

56) Да је понуда понуђача „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак, Браће Станић 45, 07 број 404-ЈН-185/19-251 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:15 часова.  

Понуђач „Ауто Чачак Комерц“ доо Чачак доставио је понуду за: 
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1. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом, прикључна возила, радне 
машине и др. 
 - аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови, 
 - лимарско-фарбарски радови,  
 - поправка и замена ауто стакала,  
 - вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова,  
 - остали занатски радови и услуге. 

 

57) Да је понуда понуђача „Енергоразвој“ доо Београд, Милутина Миланковића 1, 07 број 404-ЈН-185/19-

252 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:17 часова.  

Понуђач „Енергоразвој“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др.  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- лимарско-фарбарски радови  
- поправка и замена ауто стакала  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова  
-остали занатски радови и услуге  
 
2.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- лимарско-фарбарски радови  
- поправка и замена ауто стакала  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
- остали занатски радови и услуге 
 
 3. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом, прикључна возила, 
радне машине и др. 
 - аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
 - лимарско-фарбарски радови  
 - поправка и замена ауто стакала  
 - вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова  
 - остали занатски радови и услуге 
 

58) Да је понуда понуђача „Ауто Туринг Станојевић“ доо Београд, Смедеревски пут 35,, 07 број 404-ЈН-

185/19-253 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:26 часова.  

Понуђач „Ауто Туринг Станојевић“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови,  
- лимарско-фарбарски радови,  
- поправка и замена ауто стакала,  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, 
- остали занатски радови и услуге. 
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59) Да је понуда понуђача „Центар С“ доо Београд, Трише Кацлеровића 24 а, 07 број 404-ЈН-185/19-254 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:27 часова.  

Понуђач „Центар С“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др.  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови,  
- лимарско-фарбарски радови, 
- поправка и замена ауто стакала, 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точков,  
-остали занатски радови и услуге.  
 
2.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови, 
- лимарско-фарбарски радови, 
- поправка и замена ауто стакала,  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, 
- остали занатски радови и услуге. 

 

60) Да је понуда понуђача „SP Star Bike“ доо Београд, Булевар Краља Александра, 07 број 404-ЈН-185/19-

255 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:29 часова.  

Понуђач „SP Star Bike“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др.  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови,  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точков,  
-остали занатски радови и услуге.  

 

61) Да је понуда понуђача „Kit Commerce“ доо Београд, Трговачка 7/2, 07 број 404-ЈН-185/19-256 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:35 часова.  

Понуђач „Kit Commerce“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови,  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, 
- остали занатски радови и услуге. 

 

62) Да је понуда понуђача „Вист“ доо Добановци, Сретењска 35, 07 број 404-ЈН-185/19-261 од 08.11.2019. 

године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:41 часова.  

Понуђач „Вист“ доо Добановци доставио је понуду за: 
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1. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом, прикључна возила, радне 
машине и др. 
 - аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови, 
 - остали занатски радови и услуге. 

 

63) Да је понуда понуђача СЗТКР“Хидраулик 2 МП“Милош Прлинчевић пр, Београд, Устаничка 125 д, 

07 број 404-ЈН-185/19-262 од 08.11.2019. године, прихватљива за остале занатске радове и услуге (обрада главе 

мотора итд) код путничких возила и код теретних возила у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-

а, а неприхватљива за остале радове и услуге код мотоцикала, четвороцикала, моторних санки и др. с обзиром 

да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:49 часова.  

Понуђач СЗТКР“Хидраулик 2 МП“Милош Прлинчевић пр, Београд доставио је понуду за: 

 
1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др.  
-остали занатски радови и услуге.  
 
2.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- остали занатски радови и услуге. 
 
 3. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом, прикључна возила, 
радне машине и др. 
- остали занатски радови и услуге. 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за остале 

занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) код путничких возила и код теретних возила доказао да 

испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за остале радове и услуге код мотоцикала, четвороцикала, моторних 

санки и др. није доказао да испуњава додатне услове дефинисане у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, понуђач 

није доставио доказ о поседовању радионичког простора тражене површине и физички или технички 

обезбеђен простор за паркирање минимум 5 возила која чекају на оправку, као ни доказ о поседовању 

специјалних и универзалних алата. 

Како је понуђач СЗТКР“Хидраулик 2 МП“Милош Прлинчевић пр, Београд испунио све захтеве за остале 

занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) код путничких возила и код теретних возила, његова понуда 

је у том делу оцењена као прихватљива.     

 

64) Да је понуда понуђача  „Master glass“ доо Београд, Угриновачка 227 б, 07 број 404-ЈН-185/19-264 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:01 часова.  

Понуђач „Master glass“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
    - поправка и замена ауто стакала. 
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65) Да је понуда понуђача „Три М ауто центар“ доо Београд, Водоводска 158 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-266 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:08 часова.  

Понуђач „Три М ауто центар“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- лимарско-фарбарски радови  
- поправка и замена ауто стакала  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
- остали занатски радови и услуге. 
 

66) Да је понуда понуђача „West beocar“ доо Београд. Аутопут Београд Нови Сад 150 д, 07 број 404-ЈН-
185/19-267 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:09 часова.  
Понуђач „West beocar“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- лимарско-фарбарски радови  
- поправка и замена ауто стакала  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
- остали занатски радови и услуге. 

 
67) Да је понуда понуђача СЗР“Ауто сервис Војиновић“ Војиновић Миљко ПР , Београд, Милке 
Гргурове 9, 07 број 404-ЈН-185/19-268 од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 
1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:15 часова.  
Понуђач СЗР“Ауто сервис Војиновић“ Војиновић Миљко ПР , Београд доставио је понуду за: 
 

1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 

68) Да је понуда понуђача „ДТЦ“ доо Београд, Угриновачки пут 55, 07 број 404-ЈН-185/19-270 од 08.11.2019. 
године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:26 часова.  
Понуђач „ДТЦ“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- лимарско-фарбарски радови  
- поправка и замена ауто стакала  
- остали занатски радови и услуге. 
 

69) Да је понуда понуђача „Турбо сервис“ доо Ужице, Милоша Обреновића бб, 07 број 404-ЈН-185/19-271 

од 08.11.2019. године, прихватљива за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) код путничких 
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возила и код теретних возила у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а, а неприхватљива за 

остале радове и услуге код мотоцикала, четвороцикала, моторних санки и др. с обзиром да нису кумулативно 

испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. и члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 08:49 часова.  

Понуђач „Турбо сервис“ доо Ужице доставио је понуду за: 

 
1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др.  
 
-остали занатски радови и услуге.  
 
2.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
 
- остали занатски радови и услуге. 
 
 3. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом, прикључна возила, 
радне машине и др. 
 
  - остали занатски радови и услуге. 

 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за остале 

занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд) код путничких возила и код теретних возила доказао да 

испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за остале радове и услуге код мотоцикала, четвороцикала, моторних 

санки и др. није доказао да испуњава додатне услове дефинисане у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, понуђач 

није доставио доказ о поседовању радионичког простора тражене површине и физички или технички 

обезбеђен простор за паркирање минимум 5 возила која чекају на оправку, као ни доказ о поседовању 

специјалних и универзалних алата. 

Како је понуђач „Турбо сервис“ доо Ужице испунио све захтеве за остале занатске радове и услуге (обрада 

главе мотора итд) код путничких возила и код теретних возила, његова понуда је у том делу оцењена као 

прихватљива.     

 

70) Да је понуда понуђача „British motors“ доо Београд, Зрењанински пут 11, 07 број 404-ЈН-185/19-272 од 

08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 09:34 часова.  

Понуђач „British motors“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- лимарско-фарбарски радови  
- поправка и замена ауто стакала  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова 
- остали занатски радови и услуге 
 

71) Да је понуда понуђача „Аутокомерц“ доо Београд Сурчин, Светог Саве 84 ц, 07 број 404-ЈН-185/19-267 

од 08.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
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Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 08.11.2019. године у 13:01 часова.  

Понуђач „Аутокомерц“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови, 
- лимарско-фарбарски радови,  
- поправка и замена ауто стакала. 

 

72) Да је понуда понуђача „Pro Staklo“ доо Београд, Омладинских Бригада 33а, 07 број 404-ЈН-185/19-277 

од 12.11.2019. године, прихватљива  у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 09:49 часова.  

Понуђач „Pro Staklo“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- остали занатски радови и услуге 
 
 2. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом, прикључна возила, 
радне машине и др. 
  - поправка и замена ауто стакала. 

 

73) Да је понуда понуђача ПР Милијана Вујошевић Вулканизерска радња „Vujošević & M“ Београд, 

Облаковска 2ц, 07 број 404-ЈН-185/19-279 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. 

став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 10:48 часова.  

Понуђач ПР Милијана Вујошевић Вулканизерска радња „Vujošević & M“ Београд доставио је понуду за: 

 

1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 

 

74) Да је понуда понуђача СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш 4, 07 број 404-ЈН-185/19-280 од 

12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 11:26 часова.  

Понуђач СП „Ласта“ ад Београд доставио је понуду за: 

 

1. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом, прикључна возила, радне 
машине и др. 
 - аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови. 
 - лимарско-фарбарски радови. 
 

75) Да је понуда понуђача „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб, 07 број 404-ЈН-185/19-284 од 

12.11.2019. године прихватљива за лимарско-фарбарске радове у складу са одредбом члана 3. ставом 1. тачком 33 

ЗЈН-а, а неприхватљива за аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, поправку и замену ауто стакала 
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и за остале занатске радове и услуге, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. 

и члана 106. став 1 тачка 2 ЗЈН- а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 14:36 часова.  

Понуђач „Иди Нинчић“ доо Пријепоље доставио је понуду за: 

 
1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- лимарско-фарбарски радови  
- поправка и замена ауто стакала  
- остали занатски радови и услуге 
 
 3. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом, прикључна возила, 
радне машине и др. 
 
 - аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
 - лимарско-фарбарски радови  
 - поправка и замена ауто стакала  
  - остали занатски радови и услуге 
 

Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а. Међутим, Понуђач је за 

лимарско-фарбарске радове доказао да испуњава све услове из члана 76. ЗЈН-а, док за аутомеханичарске радове 

и аутоелектричарске радове, остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд.) и за поправку и 

сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене на возилу није доказао да испуњава додатни 

услов у складу са чланом 76. ЗЈН-а. Наиме, понуђач је у понуди доставио изјаву за запослена лица а која су 

наведена да раде и на територији седишта понуђача и на територији града Београда. Како је за партију 28. 

Седиште Министарства захтевано да понуђач има место извршења услуге (сервисе) на територији града 

Београда, а да су исти запослени наведени да раде и у месту седишта понуђача и на територији града Београда, 

захтевано је додатно објашњење у складу са одредбом члана 93. Закона о јавним набавкама. 

 

Наиме, наручилац је захтевао да понуђач прецизира за кадровски капацитет, за наведене раднике у понуди,  где 

исти обављају предметне услуге. Понуђач је у додатном објашњењу навео да су наведена лица стално 

запослена у сервису на територију седишта фирме.  

 

На основу прегледа понуде и додатног објашњења понуђача утврђено је да понуђач испуњава кадровски 

капацитет само за лимарско-фарбарске радове. 

 

Имајући у виду наведено, за партију Седиште Министарства  понуђач „Иди Нинчић“ доо Пријепоље 

испунио све захтеве Наручиоца за лимарско-фарбарске радове, стога је његова понуда у том делу оцењена као 

прихватљива.     

 

76) Да је понуда понуђача  „МПН Промет“ доо Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф, 07 број 404-ЈН-

185/19-285 од 12.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 12.11.2019. године у 15:03 часова.  

Понуђач „МПН Промет“ доо Београд доставио је понуду за: 
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1.  Теретна возила, аутобуси, радне машине и др.. 
-  аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
-  лимарско-фарбарски радови. 

 

Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда који 
се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач доставио 
потписан Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити намера понуђача за закључење уговора или 
наруџбенице, као и да тиме нема могућност да накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног 
посла, напред наведени недостатак не сматра се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 
 
Како је понуђач „МПН Промет“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 

77) Да је понуда понуђача „Ауто центар Стојановић“ доо Београд, Јурија Гагарина 225, 07 број 404-ЈН-

185/19-286 од 13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:33 часова.  

Понуђач „Ауто центар Стојановић“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови  
- лимарско-фарбарски радови.  

 

78) Да је понуда понуђача  „Леми комерц транс“ доо Београд, Водоводска 158, 07 број 404-ЈН-185/19-288 од 

13.11.2019. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:39 часова.  

Понуђач „Леми комерц транс“ доо Београд доставио је понуду за: 

 

1. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом, прикључна возила, радне 
машине и др. 
 - аутомеханичарски радови и аутоелектричарски радови 
 - лимарско-фарбарски радови  
 

79) Да је понуда понуђача „Coning“ доо Београд, Аутопут за Нови Сад 68, 07 број 404-ЈН-185/19-289 од 
13.11.2019. године,  прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 
 
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 13.11.2019. године у 08:41 часова.  
Понуђач „Coning“ доо Београд доставио је понуду за: 
 

1. Мотоцикли, четвороцикли, моторне санке и др.  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
 
2.Путничка возила (путничка, комби, теренска и др.)  
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова. 
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3. Теретна возила, аутобуси, ватрогасна возила са уграђеном ватрогасном опремом, прикључна возила, радне 
машине и др. 
- вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова.  
 

     Прегледом понуде констатовано је да Понуђач није доставио потписан Модел захтева за достављање понуда 
који се налази у поглављу VI предметне Конкурсне документације. Међутим, имајући у виду да је Понуђач 
доставио потписан Модел Оквирног споразума, Модел уговора и наруџбенице и да се стога може закључити 
намера понуђача за закључење оквирног споразума, уговора или наруџбенице, као и да тиме нема могућност да 
накнадно тражи измену појединих елемената предметног правног посла, напред наведени недостатак не сматра 
се битним у смислу одредбе члана 106. ЗЈН-а. 

 
Како је понуђач „Coning“ доо Београд испунио све остале захтеве Наручиоца његова понуда је оцењена као 
прихватљива сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН-а. 

 
III 

 
У отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке услуга са поновним отварањем 
конкуренције, обликованом у 28 партија - Одржавање возила, транспортних средстава, механизације, радних 
машина, мотоцикала и друго, ЈН 185/19, Наручилац је прибавио следеће  
 
    прихватљиве понуде понуђача: 

Партија 1. - ПУ Бор 
 

1) Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина Бресје бб 
2) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 
3) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 
4) СЗТР „Ауто-Аца“ Радуновић Ненад предузетник, Параћин Ул. Милована Глишића бб 
5) „Гацо“ доо Кочане, Дољевац, Кочане бб 
6) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 
7) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 
8) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 
9) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
10) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
11) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
12) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 
13) „ВГ Комерц 2010“ д.о.о. Велико Градиште, Бошка Вребалова 11 
14) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 
15) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
16) „Auto Bane Group“доо, Зајечар ул. Неготински пут 44 
17) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 
18) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
19) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
20) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 
21) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
22) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 
23) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
24) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 
25) „Аутоцентар Куси“ доо , Зајечар Неготински пут бб 
26) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 
27) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
28) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
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29) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
30) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
31) “Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
32)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
33) СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 11 
34) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
35) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
36) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 
37) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 
38) СТР „Еуроауто“ Дарко Стевановић пр, Бор Николе Пашића 11 
39)  „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 
40) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
41) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
42) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 
43) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 
44) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
45) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 
46) „Аутоцентар Јовановић“ доо, Неготин Ул. Радета М. Јовановића 25 
47) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 
48) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
49) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
50) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 
51) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
52) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 
53) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
54) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
55) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
56) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
57) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
58) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 
59) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
60) ПР Радосављевић Јовица СЗР „Truck servis“ Јагодина Буковче бб 
61) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
62) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
63) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
64) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
65) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 
Партија 2 – ПУ Ваљево 

 
1) „ПСЦ Вуковић“ доо, Шабац Обилазни пут бб 
2)  „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
3) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
4) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
5) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
6) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

7)  „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
8) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
9) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 
10) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 
11) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
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12) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
13) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
14) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 
15) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 
16) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
17)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
18) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 
19) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
20) СТР „Аутостоп“ Ваљево, Славица Сарић предузетник,Тиће Миловановића 34 
21) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
22)  „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  
23) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
24) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
25) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 
26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
27) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 
28) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
29) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
30) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
31) „AKS аутомотиве“ доо , Шабац, Ул. Гаврила Принципа бб 
32) „АЦП аутомотиве“ доо , Шабац, Обилазни пут бб 
33) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
34) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
35) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
36) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
37) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
38) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 
39) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
40) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
41) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
42) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
43) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
44) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 
Партија 3 – ПУ Врање 

 
1) Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић Предузетник, Лесковац Ул. Скадарска 2 
2) ЗР „Ауто Мирко“ , Лазић Саша пр, Прокупље Ул. Малопланска 16 
3) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 
4) ЗТР „Сервис Буца“  Тања Стевановић пр, Лесковац, Горње Синковце 
5) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 
6) „Гацо“ доо Кочане, Дољевац, Кочане бб 
7) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 
8) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
9) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
10) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
11) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 
12) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 
13) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
14) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
15) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
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16) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 
17) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
18) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 
19) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
20) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 
21) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
22) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 
23) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
24) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
25) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
26) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
27) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
28)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
29) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
30) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
31) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 
32) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 
33)  „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 
34) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
35) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
36) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 
37) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 
38) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
39) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 
40) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 
41) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
42) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
43) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 
44) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
45) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 
46) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
47) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
48) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
49) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
50) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
51) ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ , Ниш Ул. Краља Стевана Првовенчаног 40  
52) ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17 
53) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 
54) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
55) „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица Загужање 
56) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
57) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
58) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
59) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
60) СЗР„Сервис Моца“ Коцић Момчило пр Лесковац, Мрштане  
61) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 
                                                                    Партијa 4 – ПУ Зајечар 
 

1) Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина Бресје бб 

2) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 
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3) ТР „МБ комерц“ Алексић Драган предузетник, Сокобања Ул. Алексе Маркишића 155/5 

4) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 

5) СЗТР „Ауто-Аца“ Радуновић Ненад предузетник, Параћин Ул. Милована Глишића бб 

6) „Гацо“ доо Кочане, Дољевац, Кочане бб 

7) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 

8) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 

9) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 

10) СЗТР „Зебра“ Јовица Тодоровић пр, Књажевац, Добривоја Радосављевића 7  

11) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

12) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

13) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

14) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 

15) „ВГ Комерц 2010“ д.о.о. Велико Градиште, Бошка Вребалова 11 

16) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

17) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

18) „Auto Bane Group“доо, Зајечар ул. Неготински пут 44 

19) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 

20) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

21) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

22) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

23) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

24) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

25) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

26) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

27) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 

28) „Аутоцентар Куси“ доо , Зајечар Неготински пут бб 

29) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 

30) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

31) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

32) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

33) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

34) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

35)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

36) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

37) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

38) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

39) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 

40)  „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 

41) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

42) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

43) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 

44) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 

45) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

46) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 
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47) „Аутоцентар Јовановић“ доо, Неготин Ул. Радета М. Јовановића 25 

48) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 

49) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

50) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

51) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 

52) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 

53) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

54) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

55) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

56) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

57) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

58) ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ , Ниш Ул. Краља Стевана Првовенчаног 40  

59) ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17 

60) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

61) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 

62) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

63) ПР Радосављевић Јовица СЗР „Truck servis“ Јагодина Буковче бб 

64) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

65) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

66) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

67) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

68) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 
Партија 5 –ПУ Зрењанин 

 

1) „ТРГО-АУТО“ ДОО, Србобран Ул. 19. Октобра 18 

2) „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 

3) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

4) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

5) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

6) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71 

7) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

8) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  

9) „Машиноремонт“ доо, Сента ул. Петефи Шандора 45 а  

10) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

11) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

12) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

13) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

14) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

15) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

16) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 

17) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

18)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

19) „Ауто центар Цуне“ доо, Зрењанин Ул. Багљаш запад 7 
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20) СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник, Код гробља 11 

21) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

22) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

23)  „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

24) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

25)  „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

26) „Ауто стакла Иванић“, Нови Сад Ул. Мојковачка 9 

27) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

28) „АЦ Интерсрем“ доо, Ветерник Новосадски пут 112 

29) „Стојанов ауто“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 12 

30) „Стојанов“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 16 

31) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

32) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

33) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 

34) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

35) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

36) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

37) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

38) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

39) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

40) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

41) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

42) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 
Партија 6 –ПУ Јагодина 

 
1) Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина Бресје бб 

2) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 

3) СЗТР „Ауто-Аца“ Радуновић Ненад предузетник, Параћин Ул. Милована Глишића бб 

4) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 

5) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 

6) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

7) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

8) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

9) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 

10) Група понуђача: „ИНТЕРАУТО“ доо Чачак, Скадарска 7 и Аутолимарска радња  „Пера +“, Бојан 

Симчевић пр Крушевац, Јована Савковића 15 

11) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

12) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

13) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 

14) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

15) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

16) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

17) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
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18) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

19) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

20) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 

21) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

22) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

23) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

24) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

25) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

26)  „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

27) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

28) СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 11 

29) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

30) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

31) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

32)  „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  

33) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

34) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

35) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 

36) „Брана комерц“ доо, Крушевац Ул. Јасички пут 15 

37) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 

38) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

39) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 

40) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

41) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

42) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 

43) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

44) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

45) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

46) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

47) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

48) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

49) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

50) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

51) ПР Радосављевић Јовица СЗР „Truck servis“ Јагодина Буковче бб 

52) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

53) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

54) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

55) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

56) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 
Партија 7 –ПУ Кикинда 

 

1) Владимир Видаковић пр ,Ауто кућа Видаковић, Суботица, Браће Радића 51-53 

2) „Ауто кућа Аннус“ доо, Суботица Ул. Варешка 18 
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3) „Ауто-Хермес“ доо, Палић Хоргошки пут 19а са подизвођачем СЗР Аутолимар фарбар Белер-Т 

Тибор Белер, Суботица 

4) „ТРГО-АУТО“ ДОО, Србобран Ул. 19. Октобра 18 

5) „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 

6) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

7) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

8) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

9) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71 

10) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

11) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  

12) „Машиноремонт“ доо, Сента ул. Петефи Шандора 45 а  

13) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

14) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

15) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

16) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

17) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

18) „АМСС Банат“ доо, Кикинда Ул. Јована Јовановића Змаја 20  

19) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

20) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

21) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 

22) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

23)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

24) „Ауто центар Цуне“ доо, Зрењанин Ул. Багљаш запад 7 

25) СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник, Код гробља 11 

26) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

27) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

28)  „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

29) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

30)  „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

31) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 

32) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

33) „АЦ Интерсрем“ доо, Ветерник Новосадски пут 112 

34) „Стојанов ауто“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 12 

35) „Стојанов“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 16 

36) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

37) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

38) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 

39) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

40) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

41) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

42) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

43) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

44) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

45) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
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46) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

47) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 
 

Партија 8 –ПУ Крагујевац 

 

1) Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина Бресје бб 

2) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 

3) „Марић центар“ Краљево, Конарево Ул. Прогорелица 74/А 

4) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 

5) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

6) „Југо спорт“доо , Крагујевац ул. Саве Ковачевића бб 

7) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

8) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

9) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 

10) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

11) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 

12) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

13)  „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

14) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

15) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

16) “Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

17) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

18) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 

19) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

20) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

21) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

22) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

23) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

24) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 

25)  „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

26)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

27) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 

28) СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 11 

29) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

30) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

31) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

32) СЗТР „Девла“ Обрадовић Владислав пр, Чачак, Стара пруга 58 

33)  „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

34) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

35) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 

36) „Брана комерц“ доо, Крушевац Ул. Јасички пут 15 

37) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 

38) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 
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39) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

40) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 

41) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 

42) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

43) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

44) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

45) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

46) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

47) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

48) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

49) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

50) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

51) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

52) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

53) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

54) „Аутоцентар Ћосовић“ доо, Аранђеловац Ул. Цара Душана 20 

55) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

56) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

57) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 
Партија 9 –ПУ Краљево 

 

1) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 

2) „Марић центар“ Краљево, Конарево Ул. Прогорелица 74/А 

3) Немања Јанковић пр „Мићо 2016“ Аутомеханичарска радња, Нови Пазар Шавци бб 

4) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 

5) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

6) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

7) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

8) Група понуђача: „ИНТЕРАУТО“ доо Чачак, Скадарска 7 и Аутолимарска радња  „Пера +“, Бојан 

Симчевић пр Крушевац, Јована Савковића 15 

9) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

10) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

11) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 

12) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

13)  „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

14) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

15) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

16) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

17) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

18) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 

19) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

20) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

21) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
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22) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

23) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 

24) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

25)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

26) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 

27) СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 11 

28) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

29) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

30) СЗТР „Девла“ Обрадовић Владислав пр, Чачак, Стара пруга 58 

31)  „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  

32) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

33) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

34) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 

35) „Брана комерц“ доо, Крушевац Ул. Јасички пут 15 

36) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 

37) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

38) „Обнова“ доо, Краљево Ул. Аеродромска 4 а 

39) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 

40) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 

41) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

42) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

43) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

44) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

45) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

46) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

47) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

48) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

49) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

50) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

51) „British motors“ доо Београд ул. Зрењанински пут 11 

52) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

53) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

54) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

55) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

56) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 
 

Партија 10 –ПУ Крушевац 

 

1) ЗР „Ауто Мирко“ , Лазић Саша пр, Прокупље Ул. Малопланска 16 

2) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 

3) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 

4) „Гацо“ доо Кочане, Дољевац, Кочане бб 

5) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 
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6) „Марић центар“ Краљево, Конарево, Прогорелица 74/А 

7) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 

8) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 

9) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

10) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

11) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

12) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 

13) Група понуђача: „ИНТЕРАУТО“ доо Чачак, Скадарска 7 и Аутолимарска радња  „Пера +“, Бојан 

Симчевић пр Крушевац, Јована Савковића 15 

14) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

15) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

16) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 

17) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

18)  „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

19) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

20) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

21) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

22) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

23) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 

24) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

25) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

26) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 

27) СЗТР „Маслак“ Милан Маслаковић пр, Прокупље, Малопланска бб 

28) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 

29) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

30) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

31) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

32) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

33) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 

34) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

35)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

36) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 

37) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

38) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

39) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

40) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 

41)  „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 

42) „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  

43) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

44) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

45) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 

46) „Брана комерц“ доо, Крушевац Ул. Јасички пут 15 

47) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 

48) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 



651 |7 1 4  

 

49) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

50) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 

51) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 

52) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

53) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

54) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 

55) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

56) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 

57) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

58) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

59) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

60) „Балканпрогрес“ доо, Крушевац Ул. Јордана Симића 1 

61) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

62) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

63) ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ , Ниш Ул. Краља Стевана Првовенчаног 40  

64) ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17 

65) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

66) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 

67) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

68) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

69) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

70) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

71) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

72) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 
Партија 11 –ПУ Лесковац 

 

1) Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић Предузетник, Лесковац Ул. Скадарска 2 

2) ЗР „Ауто Мирко“ , Лазић Саша пр, Прокупље Ул. Малопланска 16 

3) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 

4) ЗТР „Сервис Буца“  Тања Стевановић пр, Лесковац, Горње Синковце 

5) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 

6) „Гацо“ доо Кочане, Дољевац, Кочане бб 

7) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 

8) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 

9) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

10) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

11) „ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац Божидара Величковића 1 

12) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

13) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 

14) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

15) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

16) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 

17) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
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18) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

19) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

20) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

21) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

22) „Ауто-мото друштво ЛЕ“ доо, Лесковац ул.Ђорђа Стаменковића 11 са подизвођачем „АСП-А 

ЦЕНТАР КОШНИЦЕ“ Лесковац 

23) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

24) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

25) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 

26) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 

27) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

28) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

29) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

30) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

31) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

32)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

33) АД „Ниш експрес“ Ниш Ул. Чамурлија 160 

34) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

35) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

36) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

37) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 

38) „Ауто сервис Стамболић“, Лесковац Ул. Добрунке Ђикић 2 

39)  „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 

40) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

41) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

42) „Racing auto Alfa“ доо, Ниш Ул.Горноматејевачка 

43) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 

44) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

45) Група понуђача: „Техноауто“ доо, Ниш Ул. Булевар 12.фебруар 101 И „Ауто Центар Стефановић“ 

доо, Ниш Ул. Сарајевска 153 

46) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 

47) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

48) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

49) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 

50) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

51) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 

52) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

53) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

54) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

55) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

56) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

57) ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ , Ниш Ул. Краља Стевана Првовенчаног 40  

58) ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17 

59) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 
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60) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

61) „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица Загужање 

62) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

63) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

64) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

65) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

66) СЗР„Сервис Моца“ Коцић Момчило пр Лесковац, Мрштане  

67) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 

 
Партија 12 –ПУ Ниш 

 

1) Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић Предузетник, Лесковац Ул. Скадарска 2 

2) ЗР „Ауто Мирко“ , Лазић Саша пр, Прокупље Ул. Малопланска 16 

3) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 

4) ЗТР „Сервис Буца“  Тања Стевановић пр, Лесковац, Горње Синковце 

5) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 

6) „Гацо“ доо Кочане, Дољевац, Кочане бб 

7) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 

8) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 

9) СЗТР „Зебра“ Јовица Тодоровић пр, Књажевац, Добривоја Радосављевића 7  

10) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

11) „АУТО СМС РУС“ СЗР, Јасна Станковић пр, Прокупље Мала Плана 

12) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

13) „ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац Божидара Величковића 1 

14) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

15) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 

16) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

17) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

18) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 

19) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

20) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

21) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

22) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

23) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

24) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

25) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

26) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 

27) СЗТР „Маслак“ Милан Маслаковић пр, Прокупље, Малопланска бб 

28) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 

29) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

30) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

31) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

32) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
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33) „Гранд моторс“ доо, Београд  Ул. Милутина Миланковића 21 

34) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

35)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

36) АД „Ниш експрес“ Ниш Ул. Чамурлија 160 

37) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

38) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

39) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

40) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 

41)  „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 

42) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

43) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

44) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 

45) „Racing auto Alfa“ доо, Ниш Ул.Горноматејевачка 

46) „Брана комерц“ доо, Крушевац Ул. Јасички пут 15 

47) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 

48) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

49) Група понуђача: „Техноауто“ доо, Ниш Ул. Булевар 12.фебруар 101 И „Ауто Центар Стефановић“ 

доо, Ниш Ул. Сарајевска 153 

50) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 

51) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

52) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

53) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 

54) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

55) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 

56) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

57) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

58) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 

59) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

60) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

61) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

62) ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ , Ниш Ул. Краља Стевана Првовенчаног 40  

63) ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17 

64) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

65) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 

66) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

67) „British motors“ доо Београд ул. Зрењанински пут 11 

68) „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица Загужање 

69) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

70) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

71) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

72) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

73) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 
Партија 13 –ПУ Нови Пазар 
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1) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 

2) „Марић центар“ Краљево, Конарево Ул. Прогорелица 74/А 

3) Немања Јанковић пр „Мићо 2016“ Аутомеханичарска радња, Нови Пазар Шавци бб 

4) ЗТР АЦ пр Мумџић Кемал, ЗТР Нови Пазар Борски кеј бб 

5) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 

6) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

7) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

8) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

9) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

10) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

11) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

12) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

13) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

14) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

15) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

16) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 

17) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

18) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

19) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

20) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 

21) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

22)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

23) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

24) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

25)  „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  

26) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

27) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

28) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 

29) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

30) „Обнова“ доо, Краљево Ул. Аеродромска 4 а 

31) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 

32) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 

33) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

34) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

35) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 

36) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

37) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

38) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

39) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

40) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

41) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

42) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

43) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
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44) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

45) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

46) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

47) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

48) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 
Партија 14 –ПУ Нови Сад 

 

1)  „Klimashop“ доо, Бегеч Ул.Николе Тесле 25 

2) „ТРГО-АУТО“ ДОО, Србобран Ул. 19. Октобра 18 

3) „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 

4) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

5) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

6) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

7) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71  

8) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

9) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  

10) „Машиноремонт“ доо, Сента ул. Петефи Шандора 45 а  

11) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

12) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

13) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

14) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

15) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

16) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

17) „Гранд моторс“ доо, Београд  Ул. Милутина Миланковића 21 

18) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 

19) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

20)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

21) СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник, Код гробља 11 

22) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

23) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

24)  „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

25) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

26)  „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

27) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 

28) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

29) „Porsche inter auto“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 

30) Живица Русован  пр СЗТР „Аутосервис M&M“ Нови Сад, Задружна 47 

31) „АЦ Интерсрем“ доо, Ветерник Новосадски пут 112 

32) „Стојанов ауто“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 12 

33) „Стојанов“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 16 

34) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

35) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

36) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 



657 |7 1 4  

 

37) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

38) „Балканпрогрес“ доо, Крушевац Ул. Јордана Симића 1 

39) „Три М ауто центар“ доо, Београд ул. Водоводска 158 ц 

40) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

41) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

42) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

43) „British motors“ доо Београд ул. Зрењанински пут 11 

44) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

45) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

46) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

47) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

48) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

49) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 

 
Партија 15 –ПУ Панчево 

     

1) „Klimashop“ доо, Бегеч Ул.Николе Тесле 25 
2) „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 
3) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
4) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
5) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
6) ПР Драган Марчетић, Панчево ул. Новосељански пут 157г 
7) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
8) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  
9) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 
10) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
11) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
12) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
13) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
14) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
15) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
16) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 
17) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
18)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
19) Младен Косанић пр „Аутосервис Косанић“  Панчево, Карађорђева 86 
20) Бојан Маринковић пр „Аутосервис Маринковић“ Панчево, Јове Максина 53 
21) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
22) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
23) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
24)  „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
25) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
26)  „Ауторемонт Пивашевић“ доо, Панчево Ул. Јабучки пут36 
27) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
28) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
29) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 
30) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
31) „Mišić group“ доо, Београд Ул. Димитрија Туцовића 144 
32) „АЦ Интерсрем“ доо, Ветерник Новосадски пут 112 
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33) „Стојанов ауто“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 12 
34) „Стојанов“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 16 
35) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
36) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
37) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 
38) „Три М ауто центар“ доо, Београд ул. Водоводска 158 ц 

39) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
40) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
41) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
42) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
43) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
44) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
45) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
46) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
47) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 
Партија 16 –ПУ Пирот 

 

1) Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић Предузетник, Лесковац Ул. Скадарска 2 

2) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 

3) ЗТР „Сервис Буца“  Тања Стевановић пр, Лесковац, Горње Синковце 

4) Аутолимарско лакирерска механичарска радња ЛМ Милан Живковић предузетник, Бела Паланка 

5) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 

6) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 

7) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

8) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

9) „ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац Божидара Величковића 1 

10) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

11) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 

12) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

13) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

14) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

15) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

16) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

17) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

18) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

19) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

20) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

21) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 

22) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 

23) ПР Зоран Михајловић „Аутошоп и Аутосервис“, Пирот Ул. Николе Пашића 11 

24) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

25) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

26) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

27) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

28) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
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29)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

30) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

31) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

32) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

33) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 

34)  „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 

35) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

36) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

37) „Racing auto Alfa“ доо, Ниш Ул.Горноматејевачка 

38) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 

39) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

40) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 

41) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

42) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

43) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 

44) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 

45) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

46) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

47) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

48) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

49) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

50) ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ , Ниш Ул. Краља Стевана Првовенчаног 40  

51) ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17 

52) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 

53) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

54) „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица Загужање 

55) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

56) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

57) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

58) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

59) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 
Партија 17 –ПУ Пожаревац 

 
1) Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина Бресје бб 

2) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 

3) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 

4) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

5) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

6) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

7) „ВГ Комерц 2010“ д.о.о. Велико Градиште, Бошка Вребалова 11 

8) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

9) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  

10) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 
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11) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

12) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

13) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

14) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

15)  „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

16) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

17) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

18) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

19) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

20) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 

21)  „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

22)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

23) СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 11 

24) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

25) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

26) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

27)  „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  

28) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

29) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

30) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 

31) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

32) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

33) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

34) „Mišić group“ доо, Београд Ул. Димитрија Туцовића 144 

35) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

36) „Аутотранспорт“ доо, Костолац Ул. Николе Тесле 19 

37) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

38) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

39) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

40) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

41) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

42) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

43) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

44) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

45) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

46) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

47) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 
Партија 18 –ПУ Пријепоље 

 
1) СЗР „Ружић“, Пријепоље, Велика Жупа 

2) „Марић центар“ Краљево, Конарево Ул. Прогорелица 74/А 

3) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 

4) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
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5) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

6) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

7) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

8) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

9)  „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

10) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

11) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

12) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

13) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

14) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

15) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 

16) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

17)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

18) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 

19)  „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

20) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

21)  „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  

22) ПР Радосава Никић „Аутосервис Ауто Центар 31“, Ужице Ул. Сарића Осоја бб 

23) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

24) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

25) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 

26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

27) „Обнова“ доо, Краљево Ул. Аеродромска 4 а 

28) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 

29) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

30) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

31) „Porsche inter auto“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 

32) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

33) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

34) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

35) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

36) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

37) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

38) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

39) „Јањушевић“ доо Прибој ул. Радомана Пајевића 47 

40) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

41) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

42) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

43) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

44) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

45) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 
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Партија 19 –ПУ Прокупље 

       

1) Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић Предузетник, Лесковац Ул. Скадарска 2 

2) ЗР „Ауто Мирко“ , Лазић Саша пр, Прокупље Ул. Малопланска 16 

3) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 

4) ЗТР „Сервис Буца“  Тања Стевановић пр, Лесковац, Горње Синковце 

5) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 

6) „Гацо“ доо Кочане, Дољевац, Кочане бб 

7) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 

8) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

9) „СЗР ТИП-ТОП“  ПР Горан Динић, Житорађа, ул. Топлички Хероји бб 

10)  „АУТО СМС РУС“ СЗР, Јасна Станковић пр, Прокупље Мала Плана 

11) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

12) „ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац Божидара Величковића 1 

13) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

14) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 

15) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

16) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

17) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

18) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

19) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

20) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

21) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

22) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

23) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

24) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 

25) СЗТР „Маслак“ Милан Маслаковић пр, Прокупље, Малопланска бб 

26) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 

27) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

28) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 

29) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

30) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

31) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

32)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

33) АД „Ниш експрес“ Ниш Ул. Чамурлија 160 

34) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

35) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

36) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

37) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 

38)  „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 

39) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

40) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

41) „Racing auto Alfa“ доо, Ниш Ул.Горноматејевачка 

42) „Брана комерц“ доо, Крушевац Ул. Јасички пут 15 
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43) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 

44) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

45) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 

46) Група понуђача: „Техноауто“ доо, Ниш Ул. Булевар 12.фебруар 101 и „Ауто Центар Стефановић“ 

доо, Ниш Ул. Сарајевска 153 

47) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 

48) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

49) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

50) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 

51) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

52) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 

53) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

54) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

55) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

56) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

57) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

58) ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ , Ниш Ул. Краља Стевана Првовенчаног 40  

59) ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17 

60) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 

61) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

62) „DP Cars 2019“ доо Куршумлија ул. Косовска 57 

63) „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица Загужање 

64) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

65) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

66) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

67) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

68) СЗР„Сервис Моца“ Коцић Момчило пр Лесковац, Мрштане  

69) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 

Партија 20 –ПУ Смедерево 

   

1) Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина Бресје бб 

2) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 

3) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 

4) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

5) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

6) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

7) „ВГ Комерц 2010“ д.о.о. Велико Градиште, Бошка Вребалова 11 

8) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

9) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

10) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  

11) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 

12) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

13) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
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14) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

15) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

16)  „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

17) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

18) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 

19)  „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

20) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

21) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 

22)  „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

23)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

24) СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 11 

25) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

26) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

27) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

28)  „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  

29) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

30) СЗАР „Карло Зоран Синадиновић“, Зоран Синадиновић пр, Смедерево, Војвођанска 6 

31) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

32) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 

33) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

34) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

35) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

36) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

37) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

38) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

39) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

40) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

41) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

42) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

43) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

44) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

45) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

46) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 

Партија 21 –ПУ Сомбор 

 

1) Владимир Видаковић пр ,Ауто кућа Видаковић, Суботица, Браће Радића 51-53 

2) „Ауто кућа Аннус“ доо, Суботица Ул. Варешка 18 

3) „Ауто-Хермес“ доо, Палић Хоргошки пут 19а са подизвођачем СЗР Аутолимар фарбар Белер-Т 

Тибор Белер, Суботица 

4) „ТРГО-АУТО“ ДОО, Србобран Ул. 19. Октобра 18 

5) „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 

6) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

7) „Дакар ауто“ доо, Сомбор, Ул. Филипа Кљајића бб 
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8) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

9) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

10) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71 

11) Аутомеханичарска радионица  и трговинска радња „Ђапић“ Милена Ђапић предузетник, Радња 

Ђапић, Сомбор Ул. 12 Војвођанске ударне бригаде 130 

12) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

13) „Машиноремонт“ доо, Сента ул. Петефи Шандора 45 а  

14) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

15) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

16) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

17) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

18) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

19) „Д Комерц“ доо , Сомбор ул. Коњовићева 59 

20) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

21) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

22) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 

23) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

24)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

25) СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник, Код гробља 11 

26) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

27) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

28)  „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

29) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

30) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

31) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 

32) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

33) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

34) „АЦ Интерсрем“ доо, Ветерник Новосадски пут 112 

35) „Стојанов ауто“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 12 

36) „Стојанов“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 16 

37) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

38) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

39) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 

40) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

41) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

42) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

43) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

44) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

45) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

46) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

47) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

48) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 

Партија 22 –ПУ Сремска Митровица 
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1) „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 

2) „Deki commerce“ доо, Адашевци Ул. Бранка Радичевића 50 

3) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

4) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

5) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

6) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71 

7)  „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

8) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

9) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

10) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

11) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

12) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

13) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

14) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

15) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 

16) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

17)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

18) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 

19) СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник, Код гробља 11 

20) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

21) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

22)  „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

23) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

24) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

25) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 

26) ТП „Пољоауто“ доо, Шид Ул. Вука Караџића 34 

27) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

28) „Porsche inter auto“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 

29) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

30) „АЦ Интерсрем“ доо, Ветерник Новосадски пут 112 

31) „Стојанов ауто“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 12 

32) „Стојанов“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 16 

33) „AKS аутомотиве“ доо , Шабац, Ул. Гаврила Принципа бб 

34) „АЦП аутомотиве“ доо , Шабац, Обилазни пут бб 

35) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

36) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

37) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 

38) Servis „Euro Car“ доо, Сремска Митровица Ул. Арсенија Чарнојевића 25 

39) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

40) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

41) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

42) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

43) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
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44) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

45) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

46) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

47) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 

Партија 23 – ПУ Суботица 

 

1) Владимир Видаковић пр ,Ауто кућа Видаковић, Суботица, Браће Радића 51-53 

2) „Ауто кућа Аннус“ доо, Суботица Ул. Варешка 18 

3) „Ауто-Хермес“ доо, Палић Хоргошки пут 19а са подизвођачем СЗР Аутолимар фарбар Белер-Т 

Тибор Белер, Суботица 

4) „Klimashop“ доо, Бегеч Ул.Николе Тесле 25 

5) „ТРГО-АУТО“ ДОО, Србобран Ул. 19. Октобра 18 

6) „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 

7) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

8) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

9) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

10) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71 

11) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

12) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  

13) „Машиноремонт“ доо, Сента ул. Петефи Шандора 45 а  

14) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

15) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

16) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

17) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

18) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

19) „Д Комерц“ доо , Сомбор ул. Коњовићева 59 

20) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

21) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

22) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 

23) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

24)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

25) СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник, Код гробља 11 

26) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

27) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

28)  „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

29) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

30) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

31) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 

32) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

33) „Porsche inter auto“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 

34) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

35) „АЦ Интерсрем“ доо, Ветерник Новосадски пут 112 

36) „Стојанов ауто“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 12 
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37) „Стојанов“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 16 

38) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

39) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

40) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 

41) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

42) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

43) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

44) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

45) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

46) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

47) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

48) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

49) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

50) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 

 

Партија 24 – ПУ Ужице 

 

1)  „Марић центар“ Краљево, Конарево Ул. Прогорелица 74/А 

2) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

3) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

4) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

5) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

6) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

7)  „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

8) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

9) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

10) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

11) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 

12) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

13)  „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

14) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

15) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 

16) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

17)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

18) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 

19) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

20) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

21)  „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  

22) ПР Радосава Никић „Аутосервис Ауто Центар 31“, Ужице Ул. Сарића Осоја бб 

23) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

24) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

25) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 

26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

27) „Обнова“ доо, Краљево Ул. Аеродромска 4 а 
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28) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 

29) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

30) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

31) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

32) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

33) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

34) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

35) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

36) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

37) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

38) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

39) „Турбо сервис“ доо, Ужице ул. Милоша Обреновића бб 

40) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

41) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

42) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

43) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

44) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 

Партија 25 – ПУ Чачак 

 

1)  „Bavaria team“ д.о.о. Чачак, Моравска 11 

2) „Марић центар“ Краљево, Конарево Ул. Прогорелица 74/А 

3) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

4) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

5) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

6) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 

7) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

8) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 

9) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

10)  „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

11) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 

12) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

13) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

14) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 

15) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 

16) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

17) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

18) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 

19) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 

20) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

21)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

22) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 

23) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

24) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
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25) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 

26) СЗТР „Девла“ Обрадовић Владислав пр, Чачак, Стара пруга 58 

27)  „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  

28) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

29) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

30) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 

31) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 

32) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

33) „Обнова“ доо, Краљево Ул. Аеродромска 4 а 

34) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 

35) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 

36) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

37) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

38) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

39) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

40) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

41) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

42) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

43) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

44) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

45) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

46) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

47) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

48) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

49) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 
Партија 26 – ПУ Шабац 

 
1)  „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 

2) Радња за оправку и одржавање друмских моторних возила, Војислав Живановић пр, Шабац, М.Тита 

141– Јеленча 

3)  „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

4) „Sani group“ доо, Шабац Ул.Војводе Путника 58 

5) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 

6) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 

7) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

8) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

9) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

10) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

11) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 

12) „Перкинс“доо, Лозница Шабачки пут бб 

13) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

14) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 

15) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
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16) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 

17) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

18)  „КДД ауто“ доо Београд Ул. Вишњичка 53 а 

19) „АБЦ Тест“ доо Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 

20) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 

21) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

22)  „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  

23) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

24) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

25) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 

26) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

27) „AKS drive“ доо , Шабац, Обилазни пут бб 

28) „AKS аутомотиве“ доо , Шабац, Ул. Гаврила Принципа бб 

29) „АЦП аутомотиве“ доо , Шабац, Обилазни пут бб 

30) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 

31) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

32) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 

33) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

34) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

35) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

36) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 

37) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

38) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

39) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

40) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

41) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

42) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

 

Партија 27 – ПУ за град Београд 

 
1)  „Радуловић аутомобили“ доо , Београд Ул.Драгослава Срејовића бб 

2) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71 

3) „Ауто Каросерија“ доо, Београд ул. Драгослава Срејовића 4 

4) „Лав Ауто“доо, Београд ул. Јабланичка 1 

5) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

6) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  

7) „Дипем“доо, Чачак Ибарски пут бб 

8) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

9) ПР Југослав Миленковић „Auto servis Expert“доо, Београд Ул.Патријарха Јоаникија 13 

10) ПР Мирко Милићевић Аутосервис, Београд ул. Космајска 56 

11)  „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

12) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

13) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

14) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
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15) „Килер ауто“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 63б 

16) „Гранд моторс“ доо, Београд  Ул. Милутина Миланковића 21 

17) СЗАР “Ацо Ивановић“ ПР, Београд Ул. Тошин Бунар 104 

18) ПР Веселиновић Раденко „Аутосервис Раде“, Београд Ул. Саве Ковачевића 12 а 

19) „Бус сервис“ доо, Београд Ул. Византијска 18 а 

20) ПР Јован Марчетић ГЗР „Новус Плус“ , Београд Ул. Војачка 74 

21) „Хит ауто“ доо, Београд Ул. Старо Сајмиште 29 

22) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

23)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

24) СЗТР „ПР Александар Љубоја БРКА“, Београд Ул. Зарија Вујошевић 2 

25) ПР Бранко Стевановић СЗТР„Бранко и Раде“, Београд Ул. Мишка Крањца 2 д 

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

27) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

28) „Алпрос“ доо, Београд Ул. Пилота Михаила Петровића 77 а 

29) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

30) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

31) „Делта моторс“ доо, Београд Ул. Радничка 8 

32) „Србоауто“ доо, Београд Ул. Доситеја Обрадовића бб 

33) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 

34) „Sky car“ доо, Београд  Ул.Булевар Михајла Пупина 10е 

35) „Гага моторс“ доо, Београд Ул. Церски Венац 1 д 

36) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 

37) СЗВТР „Милош Вујошевић“ ПР, Београд Ул. Облаковска 2ц 

38) „Porsche inter auto“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 

39) „Ауто кућа Самарџић“ доо, Београд Ул. Булевар Патријарха Павла 5 т 

40) „Mišić group“ доо, Београд Ул. Димитрија Туцовића 144 

41) „Делта аутомото“ доо, Београд Ул. Омладинских бригада 33 а 

42) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

43) „Shop centar“ доо, Београд  ул. Патријарха Димитрија 12 г 

44) „Extra Miron“ доо Београд ул. Савски Насип 9 а са подизвођачем „Шлепојемо Басарак“ доо Земун 

45) „Shop invest” доо, Београд Ул. Варешка бб 

46)  „Ауто кућа Коле“ д.о.о. Београд Земун, Цара Душана 209 

47) „Emil Frey auto centar“ доо, Београд ул. Омладинских бригада 33 

48) „Auto glass NL“ доо Београд ул. Булевар Михајла Пупина 20 е 

49) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  

50) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 

51) „ПТП Слодес“ доо, Београд  ул. Борска 92 ф 

52) „Алоне“ ДОО, Београд ул. Угриновачка 116 ц 

53) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 

54) „Балканпрогрес“ доо, Крушевац Ул. Јордана Симића 1 

55) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

56) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

57) „Енергоразвој“ доо, Београд ул. Милутина Миланковића 1 

58) „Ауто Туринг Станојевић“ доо, Београд Ул. Смедеревски пут 35 
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59) „Центар С“ доо, Београд ул. Трише Кацлеровића 24 а 

60) „SP Star Bike“ доо, Београд Ул. Булевар Краља Александра 594 

61) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 

62) „Вист“ доо, Добановци  ул. Сретењска 35 

63) СЗР“Хидраулик 2 МП“, Београд Ул. Устаничка 125 д 

64) „Три М ауто центар“ доо, Београд ул. Водоводска 158 ц 

65) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

66) СЗР“Ауто сервис Војиновић“ ПР Војиновић Миљко, Београд Ул.Милке Гргурове 9 

67) „Турбо сервис“ доо, Ужице ул. Милоша Обреновића бб 

68) „British motors“ доо Београд ул. Зрењанински пут 11 

69) „Афифа“ доо, Београд Ул. Стефана Првовенчаног 50 

70) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

71) „Про Стакло“ доо, Београд ул. Омладинских Бригада 33а 

72) ПР Милијана Вујошевић Вулканизерска радња „Vujošević & M“, Београд 

73) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

74) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

75) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

76) „Ауто центар Стојановић“ доо Београд ул.Јурија Гагарина 225 

77) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

78) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 

 

Партија 28 –Седиште Министарства 

 
1)  „Truckstore“ доо Београд Ул.Боре Станковића 2/6 

2) „Радуловић аутомобили“ доо  Београд Ул.Драгослава Срејовића бб 

3) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71 

4) „Ауто Каросерија“ доо Београд ул. Драгослава Срејовића 4 

5) „Лав Ауто“доо, Београд ул. Јабланичка 1 

6) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 

7) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  

8) „Дипем“доо, Чачак Ибарски пут бб 

9) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 

10) ПР Бојан Цветковић занатско аутомеханичарска трговинска радња Тим Ауто, Београд Ул. Стевана 

Филиповића бб 

11) ПР Југослав Миленковић „Auto servis Expert“доо, Београд Ул.Патријарха Јоаникија 13 

12) ПР Мирко Милићевић Аутосервис, Београд ул. Космајска 56 

13)  „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 

14) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 

15) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 

16) „Килер ауто“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 63б 

17) „Гранд моторс“ доо, Београд  Ул. Милутина Миланковића 21 

18) СЗАР “Ацо Ивановић“ ПР, Београд Ул. Тошин Бунар 104 

19) ПР Веселиновић Раденко „Аутосервис Раде“, Београд Ул. Саве Ковачевића 12 а 

20) ПР Јован Марчетић ГЗР „Новус Плус“ , Београд Ул. Војачка 74 
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21) „Хит ауто“ доо, Београд Ул. Старо Сајмиште 29 

22) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 

23)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 

24) СЗТР „ПР Александар Љубоја БРКА“, Београд Ул. Зарија Вујошевић 2 

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

26) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 

27) „Алпрос“ доо, Београд Ул. Пилота Михаила Петровића 77 а 

28) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 

29) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 

30) СЗТР „Аутоцентар Нинић“ Београд Ул. Михаила Булгакова 4 

31) „Делта моторс“ доо, Београд Ул. Радничка 8 

32) „Србоауто“ доо, Београд Ул. Доситеја Обрадовића бб 

33) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 

34) „Sky car“ доо, Београд  Ул.Булевар Михајла Пупина 10е 

35) „Гага моторс“ доо, Београд Ул. Церски Венац 1 д 

36) СЗВТР „Милош Вујошевић“ ПР, Београд Ул. Облаковска 2ц 

37) „Porsche inter auto“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 

38) „Ауто кућа Самарџић“ доо, Београд Ул. Булевар Патријарха Павла 5 т 

39) „Mišić group“ доо, Београд Ул. Димитрија Туцовића 144 

40) „Делта аутомото“ доо, Београд Ул. Омладинских бригада 33 а 

41) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 

42) „Shop centar“ доо, Београд  ул. Патријарха Димитрија 12 г 

43) „Extra Miron“ доо Београд ул. Савски Насип 9 а са подизвођачем „Шлепојемо Басарак“ доо Земун 

44) „Shop invest” доо, Београд Ул. Варешка бб 

45)  „Ауто кућа Коле“ д.о.о. Београд Земун, Цара Душана 209 

46) „Emil Frey auto centar“ доо, Београд ул. Омладинских бригада 33 

47) „Auto glass NL“ доо Београд ул. Булевар Михајла Пупина 20 е 

48) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 

49) „ПТП Слодес“ доо, Београд  ул. Борска 92 ф 

50) „Алоне“ ДОО, Београд ул. Угриновачка 116 ц 

51) „Балканпрогрес“ доо, Крушевац Ул. Јордана Симића 1 

52) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 

53) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  

54) „Енергоразвој“ доо, Београд ул. Милутина Миланковића 1 

55) „Ауто Туринг Станојевић“ доо, Београд Ул. Смедеревски пут 35 

56) „Центар С“ доо, Београд ул. Трише Кацлеровића 24 а 

57) „SP Star Bike“ доо, Београд Ул. Булевар Краља Александра 594 

58) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 

59) „Вист“ доо, Добановци  ул. Сретењска 35 

60) СЗР“Хидраулик 2 МП“, Београд Ул. Устаничка 125 д 

61) „Master glass“ доо Београд ул. Угриновачка 227 б 

62) „Три М ауто центар“ доо, Београд ул. Водоводска 158 ц 

63) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 

64) СЗР“Ауто сервис Војиновић“ ПР Војиновић Миљко, Београд Ул.Милке Гргурове 9 
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65) „ДТЦ“ доо, Београд ул. Угриновачки пут 55 

66) „Турбо сервис“ доо, Ужице ул. Милоша Обреновића бб 

67) „British motors“ доо Београд ул. Зрењанински пут 11 

68) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 

69) „Про Стакло“ доо, Београд ул. Омладинских Бригада 33а 

70) ПР Милијана Вујошевић Вулканизерска радња „Vujošević & M“, Београд 

71) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  

72) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 

73) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 

74) „Ауто центар Стојановић“ доо Београд ул.Јурија Гагарина 225 

75) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 

76) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 

 
    неприхватљиве понуде понуђача: 
 

Партија 1. - ПУ Бор 
1) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 
2) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25 

 
Партија 2 – ПУ Ваљево 

1)„Tehno MK auto” доо Чачак , Булевар Ослободилаца бб 
2) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 
3) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25 
 

Партија 3 – ПУ Врање 
1) „Аутоцентар Ауто Тим“ доо, Врање Ул.Солунских ратника 69 
2) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5  
3) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25 

 
Партија 4 – ПУ Зајечар 

1) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 
2) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25 

 

Партија 5 –ПУ Зрењанин 

1) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 
2) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25, 
3) ПР Мирко Кљајић „Вулканизер Кљајић“, Зрењанин Ул. Николе Пашића 38 
4)„Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин Ул. Огњеслава Костовића 5 са подизвођачем САР М.Мијатовић 
Мирослав Зрењанин. 

 
Партија 6 –ПУ Јагодина 

1) ПР Александар Јефтић „Цацко и Аца“, Кусадак 
2) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 
3) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25, 
4) ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац Ул.Кнеза Михаила 101 
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Партија 7 –ПУ Кикинда 

1) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 
2) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25, 
3)„Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин Ул. Огњеслава Костовића 5 са подизвођачем САР М.Мијатовић 
Мирослав Зрењанин 
 

Партија 8 –ПУ Крагујевац 

1)“Tehno MK auto” доо, Чачак Ул. Булевар Ослободилаца бб са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ доо 
2) ПР Душан Антонијевић занатско трговинска радња „Виктор“, Ковачевац Ул. Војислава Дамњановића 84 
3) ПР Јадранко Стојановић „Аутопериониоца МБ 2002“, Смедеревска Паланка Ул. Црвене Армије 21 а 
4) ПР Александар Јефтић „Цацко и Аца“, Кусадак 
5) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 
6) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25, 
7) ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац Ул.Кнеза Михаила 101. 
 

Партија 9 –ПУ Краљево 

1) “Tehno MK auto” доо, Чачак Ул. Булевар Ослободилаца бб са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ доо 
2) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 
3) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25, 
4) ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац Ул.Кнеза Михаила 101. 

 

Партија 10 –ПУ Крушевац 

1) “Tehno MK auto” доо, Чачак Ул. Булевар Ослободилаца бб са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ доо 
2) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 
3) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25, 
4) ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац Ул.Кнеза Михаила 101. 

 

Партија 11 –ПУ Лесковац 

1) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 
2) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25. 

 

Партија 12 –ПУ Ниш 

1) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 

2) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25. 

 

 

Партија 13 –ПУ Нови Пазар 

1) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 

2) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25, 

3) ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац Ул.Кнеза Михаила 101. 

 

Партија 14 –ПУ Нови Сад 

1) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 
2) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25, 
3)„Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин Ул. Огњеслава Костовића 5 са подизвођачем САР М.Мијатовић 
Мирослав Зрењанин. 

 



677 |7 1 4  

 

Партија 15 –ПУ Панчево 

1) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 
2) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25, 
3)„Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин Ул. Огњеслава Костовића 5 са подизвођачем САР М.Мијатовић 
Мирослав Зрењанин. 
 

Партија 16–ПУ Пирот 

1) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 
2) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25. 

 

Партија 17–ПУ Пожаревац 

1) „Bibo car“доо, Пожаревац, Љубичевска насеља бб са подизвођачем ПД „Ауто Миркос „ д.о.о. Пожаревац; 

2) ПД „Ауто Миркос „ д.о.о. Пожаревац, Љубичевска, Љубичево бб, 

3)ПР Јадранко Стојановић „Аутопериониоца МБ 2002“, Смедеревска Паланка Ул. Црвене Армије 21 а 
4) ПР Александар Јефтић „Цацко и Аца“, Кусадак 
5) Самостална аутомеханичарска радња „Пауновић“, Осипаоница, 16. Октобар 14. 
6) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 

7) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25, 

8) ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац Ул.Кнеза Михаила 101. 

 

Партија 18–ПУ Пријепоље 

1) “Tehno MK auto” доо, Чачак Ул. Булевар Ослободилаца бб са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ доо 

2) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 

3) СЗР„Аутосервис Мицко“ Прибој, 29.октобра бб 

4) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25, 

 

Партија 19 –ПУ Прокупље 

      1)Ауто сервис „Миланче Ауто“ Милан Стојиљковић пр Прокупље, Косте Војиновића 48, 

2) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 

3) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25. 

 

Партија 20 –ПУ Смедерево 

1) „Bibo car“доо, Пожаревац, Љубичевска насеља бб са подизвођачем ПД „Ауто Миркос „ д.о.о. Пожаревац; 

2) ПД „Ауто Миркос „ д.о.о. Пожаревац, Љубичевска, Љубичево бб, 

3)ПР Јадранко Стојановић „Аутопериониоца МБ 2002“, Смедеревска Паланка Ул. Црвене Армије 21 а 
4) ПР Александар Јефтић „Цацко и Аца“, Кусадак 
5) Самостална аутомеханичарска радња „Пауновић“, Осипаоница, 16. Октобар 14. 
6) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 

7) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25, 

8) ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац Ул.Кнеза Михаила 101. 

 

Партија 21 –ПУ Сомбор 

1) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 
2) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25. 
 

Партија 22 –ПУ Сремска Митровица 
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1) ПР Ранко Шимулија , аутомеханичарска радња „Шиме“, Рума Ул. Алексе Шантића бб 

2) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 
3) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25. 

 
Партија 23 – ПУ Суботица 

1) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 
2) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25, 
3)„Ћирком“ доо експорт-импорт, Зрењанин Ул. Огњеслава Костовића 5 са подизвођачем САР М.Мијатовић 
Мирослав Зрењанин. 

Партија 24 – ПУ Ужице 

1) “Tehno MK auto” доо, Чачак Ул. Булевар Ослободилаца бб са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ доо 
2) ПР Зоран Рајевић „ТПМ Рајо“, Севојно Ул. Хероја Дејовића бб 
3) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 
4) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25, 
5) ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац Ул.Кнеза Михаила 101. 

 
Партија 25 – ПУ Чачак 

1) “Tehno MK auto” доо, Чачак Ул. Булевар Ослободилаца бб са подизвођачем „Ауто Чачак Промет“ доо 

2) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5 

3) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25, 

4) ПР Драган Милојевић „ММ центар“, Крагујевац Ул.Кнеза Михаила 101. 

 

Партија 26 – ПУ Шабац 

  1) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 

  2) ПР Максимовић Драган „СЗР Боки“, Велика Плана Ул.Кнеза Михаила 25. 

 

Партија 27 – ПУ за град Београд 

  1) ПР Душан Антонијевић занатско трговинска радња „Виктор“, Ковачевац Ул. Војислава Дамњановића 84 

  2) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 

3) „А 2010“ доо Београд, Трибалска 21, са подизвођачима Бранко Горуновић пр Аутосервис Горуновић 

Барајево, Иван Матић Пр Одржавање и поправка Моторних Возила Ауто Сервис Матић Ритопек и 

подизвођачем Саша Новковић Пр Самостална Занатска Радња Протекта Сн Београд. 

 

Партија 28 –Седиште Министарства 

  1) ПР Душан Антонијевић занатско трговинска радња „Виктор“, Ковачевац Ул. Војислава Дамњановића 84 

  2) Слободан Пешић предузетник, поправка машина „Eco motors“ Београд, Радојке Лакић 5, 

3) „А 2010“ доо Београд, Трибалска 21, са подизвођачима Бранко Горуновић пр Аутосервис Горуновић 

Барајево, Иван Матић Пр Одржавање и поправка Моторних Возила Ауто Сервис Матић Ритопек и 

подизвођачем Саша Новковић Пр Самостална Занатска Радња Протекта Сн Београд. 

 

неприхватљиве понуде за следеће врсте услуга: 
 

                                                                 Партија 1. - ПУ Бор 
1) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 – за 
лимарско фарбарске радове,  
2)„Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 –  за лимарско фарбарске радове,  
3)„Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб –  за лимарско фарбарске радове,  
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4) СТР „Еуроауто“ Дарко Стевановић пр, Бор Николе Пашића 11 – за вулканизерске услуге и подешавање 
геометрије точкова и за остале занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд.), 
5) ПР Радосављевић Јовица СЗР „Truck servis“ Јагодина Буковче бб - за аутомеханичарске радове и 

аутоелектричарске радове и  за поправку и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене 

на возилу. 

Партија 3 – ПУ Врање 
1) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59- за лимарско фарбарске радове,  
2) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб- за лимарско фарбарске радове,  
3) ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17- - за лимарско фарбарске радове. 
 

Партија 4 – ПУ Зајечар 
1) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 – за 
лимарско фарбарске радове,  
2)„Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 –  за лимарско фарбарске радове,  
3)„Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб –  за лимарско фарбарске радове,  
4) ПР Радосављевић Јовица СЗР „Truck servis“ Јагодина Буковче бб - за аутомеханичарске радове и 

аутоелектричарске радове и  за поправку и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене 

на возилу. 

Партија 6 –ПУ Јагодина 

1) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 – за 
лимарско фарбарске радове,  
2)„Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб –  за лимарско фарбарске радове,  
3) ПР Радосављевић Јовица СЗР „Truck servis“ Јагодина Буковче бб - за аутомеханичарске радове и 

аутоелектричарске радове и  за поправку и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге опреме уграђене 

на возилу. 

Партија 8 –ПУ Крагујевац 

1) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 – за 
лимарско фарбарске радове,  
2)„Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб –  за лимарско фарбарске радове,  
3) СЗТР „Девла“ Обрадовић Владислав пр, Чачак, Стара пруга 58 –  за лимарско фарбарске радове. 
 

Партија 9 –ПУ Краљево 

1) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 – за 
лимарско фарбарске радове,  
2) СЗТР „Девла“ Обрадовић Владислав пр, Чачак, Стара пруга 58 –  за лимарско фарбарске радове. 
 
 

Партија 10 –ПУ Крушевац 

1) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 – за 
лимарско фарбарске радове,  
2) СЗТР „Маслак“ Милан Маслаковић пр, Прокупље, Малопланска бб–  за лимарско фарбарске радове, 
3)„Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 –  за лимарско фарбарске радове,  
4)„Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб –  за лимарско фарбарске радове. 
 

Партија 11 –ПУ Лесковац 

1) „ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац Божидара Величковића 1 – за аутомеханичарске радове, 
аутоелектричарске радове и лимарско фарбарске радове, 
2) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 – за 
лимарско фарбарске радове,  
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3) „Ауто-мото друштво ЛЕ“ доо, Лесковац ул.Ђорђа Стаменковића 11 са подизвођачем „АСП-А ЦЕНТАР 
КОШНИЦЕ“ Лесковац– за лимарско фарбарске радове,  
4)„Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 –  за лимарско фарбарске радове,  
5)„Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб –  за лимарско фарбарске радове. 
6) „Ауто сервис Стамболић“, Лесковац, Добрунке Ђикић 2–  за лимарско фарбарске радове. 
 

Партија 12 –ПУ Ниш 

1) „ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац Божидара Величковића 1 – за аутомеханичарске радове, 
аутоелектричарске радове и лимарско фарбарске радове, 
2) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 – за 
лимарско фарбарске радове,  
3) СЗТР „Маслак“ Милан Маслаковић пр, Прокупље, Малопланска бб– за лимарско фарбарске радове,  
4)„Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 –  за лимарско фарбарске радове,  
5)„Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб –  за лимарско фарбарске радове. 
 

Партија 14 –ПУ Нови Сад 

1) „Klimashop“ доо Бегеч, Николе Тесле 25 - код теретних возила, аутобуса, радних машина и др.  за 
аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге. 
 

Партија 15 –ПУ Панчево 

1) „Klimashop“ доо Бегеч, Николе Тесле 25 - код теретних возила, аутобуса, радних машина и др.  за 
аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге, 
2) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 – за 
лимарско фарбарске радове. 

 

Партија 16–ПУ Пирот 

1) „ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац Божидара Величковића 1 – за аутомеханичарске радове, 
аутоелектричарске радове и лимарско фарбарске радове, 
2)„Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 –  за лимарско фарбарске радове,  
3)„Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб –  за лимарско фарбарске радове. 

 

Партија 17–ПУ Пожаревац 

1) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 – за 
лимарско фарбарске радове,  

   2)„Аутотранспорт“ доо Костолац, Николе Тесле 19 - за аутомеханичарске радове и аутоелектричарске 
радове,  лимарско-фарбарске радове, вулканизерске услуге и подешавање геометрије точкова, за остале 
занатске радове код путничких возила и за поправку и сервисирање ватрогасних система, пумпи и друге 
опреме уграђене на возилу. 

 
Партија 18–ПУ Пријепоље 

    1) СЗР „Ружић“ Драгош Ружић пр, Пријепоље, Велика Жупа бб - за лимарско фарбарске услуге. 

 

Партија 19 –ПУ Прокупље 

    1) ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац Божидара Величковића 1 - за аутомеханичарске и 

аутоелектричарске услуге и лимарско фарбарске услуге,  

2) СЗТР „Маслак“ Милан Маслаковић пр, Прокупље, Малопланска бб– за лимарско фарбарске радове,  
3)„Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 –  за лимарско фарбарске радове,  
4)„Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб –  за лимарско фарбарске радове. 
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Партија 20 –ПУ Смедерево 

1) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 – за 
лимарско фарбарске радове. 

 

Партија 23 – ПУ Суботица 

1) „Klimashop“ доо Бегеч, Николе Тесле 25 - код теретних возила, аутобуса, радних машина и др.  за 
аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге. 
 

Партија 24 – ПУ Ужице 

    1) „Турбо сервис“ доо Ужице, Милоша Обреновића бб - за остале занатске радове и услуге (обрада главе    

    мотора итд) код путничких возила (путничка, комби, теренска и др). 

 

Партија 25 – ПУ Чачак 

1) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 – за 
лимарско фарбарске радове,  
2) СЗТР „Девла“ Обрадовић Владислав пр, Чачак, Стара пруга 58 –  за лимарско фарбарске радове. 

 

Партија 27 – ПУ за град Београд 

1),,Reno Sava“ доо Београд, Миријевски Булевар 37 - за лимарско-фарбарске радове, 

3) „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб - за аутомеханичарске радове и аутоелектричарске радове, 

остале  занатске радове и услуге (обрада главе мотора итд.) и за поправку и сервисирање ватрогасних система, 

пумпи и друге опреме уграђене на возилу. 

 

Партија 28 – Седиште Минисатрства 

1),,Reno Sava“ доо Београд, Миријевски Булевар 37 - за лимарско-фарбарске радове. 

2) СЗТКР“Хидраулик 2 МП“Милош Прлинчевић пр, Београд, Устаничка 125 д - за остале радове и услуге 

код мотоцикала, четвороцикала, моторних санки и др.  

    3) „Турбо сервис“ доо Ужице, Милоша Обреновића бб, за остале радове и услуге код мотоцикала, 

четвороцикала, моторних санки и др, 

     4) „Иди Нинчић“ доо Пријепоље, Седобро бб - за лимарско-фарбарске радове. 

 

IV 
 

Сходно свему наведеном помоћник министра - начелник Сектора, закључује Оквирни споразум у отвореном 
поступку јавне набавке услуга, обликованом у 28 партија - Одржавање возила, транспортних средстава, 
механизације, радних машина, мотоцикала и друго, ЈН 185/19, и то: 

 

 
За Партију 1 - ПУ Бор на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим понуђачама: 
 
1) Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина Бресје бб 
2) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 
3) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 
4) СЗТР „Ауто-Аца“ Радуновић Ненад предузетник, Параћин Ул. Милована Глишића бб 
5) „Гацо“ доо Кочане, Дољевац, Кочане бб 
6) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 
7) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 
8) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 



682 |7 1 4  

 

9) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
10) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
11) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
12) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 
13) „ВГ Комерц 2010“ д.о.о. Велико Градиште, Бошка Вребалова 11 
14) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 
15) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
16) „Auto Bane Group“доо, Зајечар ул. Неготински пут 44 
17) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 
18) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
19) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
20) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 
21) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
22) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 
23) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
24) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 
25) „Аутоцентар Куси“ доо , Зајечар Неготински пут бб 
26) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 
27) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
28) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
29) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
30) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
31) “Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
32)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
33) СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 11 
34) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
35) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
36) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 
37) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 
38) СТР „Еуроауто“ Дарко Стевановић пр, Бор Николе Пашића 11 
39)  „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 
40) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
41) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
42) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 
43) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 
44) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
45) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 
46) „Аутоцентар Јовановић“ доо, Неготин Ул. Радета М. Јовановића 25 
47) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 
48) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
49) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
50) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 
51) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
52) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 
53) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
54) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
55) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
56) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
57) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
58) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 
59) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
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60) ПР Радосављевић Јовица СЗР „Truck servis“ Јагодина Буковче бб 
61) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
62) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
63) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
64) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
65) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158. 
 
 
За Партију 2 - ПУ Ваљево на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 
 
1) „ПСЦ Вуковић“ доо, Шабац Обилазни пут бб 
2)  „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
3) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
4) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
5) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
6) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
7)  „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
8) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
9) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 
10) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 
11) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
12) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
13) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
14) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 
15) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 
16) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
17)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
18) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 
19) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
20) СТР „Аутостоп“ Ваљево, Славица Сарић предузетник,Тиће Миловановића 34 
21) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
22)  „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  
23) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
24) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
25) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 
26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
27) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 
28) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
29) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
30) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
31) „AKS аутомотиве“ доо , Шабац, Ул. Гаврила Принципа бб 
32) „АЦП аутомотиве“ доо , Шабац, Обилазни пут бб 
33) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
34) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
35) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
36) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
37) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
38) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 
39) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
40) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
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41) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
42) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
43) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
44) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 
 
За Партију 3 - ПУ Врање на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 
 
1) Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић Предузетник, Лесковац Ул. Скадарска 2 
2) ЗР „Ауто Мирко“ , Лазић Саша пр, Прокупље Ул. Малопланска 16 
3) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 
4) ЗТР „Сервис Буца“  Тања Стевановић пр, Лесковац, Горње Синковце 
5) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 
6) „Гацо“ доо Кочане, Дољевац, Кочане бб 
7) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 
8) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
9) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
10) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
11) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 
12) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 
13) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
14) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
15) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
16) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 
17) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
18) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 
19) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
20) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 
21) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
22) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 
23) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
24) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
25) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
26) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
27) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
28)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
29) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
30) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
31) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 
32) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 
33)  „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 
34) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
35) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
36) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 
37) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 
38) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
39) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 
40) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 
41) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
42) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
43) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 
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44) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
45) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 
46) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
47) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
48) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
49) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
50) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
51) ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ , Ниш Ул. Краља Стевана Првовенчаног 40  
52) ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17 
53) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 
54) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
55) „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица Загужање 
56) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
57) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
58) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
59) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
60) СЗР„Сервис Моца“ Коцић Момчило пр Лесковац, Мрштане  
61) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 
 
За Партију 4 - ПУ Зајечар на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 
 
1) Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина Бресје бб 
2) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 
3) ТР „МБ комерц“ Алексић Драган предузетник, Сокобања Ул. Алексе Маркишића 155/5 
4) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 
5) СЗТР „Ауто-Аца“ Радуновић Ненад предузетник, Параћин Ул. Милована Глишића бб 
6) „Гацо“ доо Кочане, Дољевац, Кочане бб 
7) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 
8) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 
9) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 
10) СЗТР „Зебра“ Јовица Тодоровић пр, Књажевац, Добривоја Радосављевића 7  
11) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
12) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
13) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
14) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 
15) „ВГ Комерц 2010“ д.о.о. Велико Градиште, Бошка Вребалова 11 
16) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 
17) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
18) „Auto Bane Group“доо, Зајечар ул. Неготински пут 44 
19) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 
20) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
21) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
22) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 
23) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
24) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 
25) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
26) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 
27) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
28) „Аутоцентар Куси“ доо , Зајечар Неготински пут бб 
29) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 
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30) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
31) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
32) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
33) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
34) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
35)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
36) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
37) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
38) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 
39) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 
40)  „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 
41) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
42) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
43) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 
44) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 
45) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
46) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 
47) „Аутоцентар Јовановић“ доо, Неготин Ул. Радета М. Јовановића 25 
48) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 
49) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
50) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
51) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 
52) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 
53) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
54) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
55) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
56) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
57) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
58) ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ , Ниш Ул. Краља Стевана Првовенчаног 40  
59) ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17 
60) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 
61) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 
62) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
63) ПР Радосављевић Јовица СЗР „Truck servis“ Јагодина Буковче бб 
64) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
65) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
66) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
67) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
68) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 
 
За Партију 5 - ПУ Зрењанин на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 
 
1)  ТРГО-АУТО“ ДОО, Србобран Ул. 19. Октобра 18 
2) „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 
3) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
4) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
5) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
6) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71 
7) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
8) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  
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9) „Машиноремонт“ доо, Сента ул. Петефи Шандора 45 а  
10) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
11) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
12) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
13) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
14) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
15) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
16) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 
17) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
18)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
19) „Ауто центар Цуне“ доо, Зрењанин Ул. Багљаш запад 7 
20) СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник, Код гробља 11 
21) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
22) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
23)  „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
24) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
25)  „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
26) „Ауто стакла Иванић“, Нови Сад Ул. Мојковачка 9 
27) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
28) „АЦ Интерсрем“ доо, Ветерник Новосадски пут 112 
29) „Стојанов ауто“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 12 
30) „Стојанов“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 16 
31) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
32) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
33) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 
34) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
35) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
36) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
37) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
38) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
39) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
40) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
41) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
42) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 
 
За Партију 6 - ПУ Јагодина на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 
 
1) Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина Бресје бб 
2) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 
3) СЗТР „Ауто-Аца“ Радуновић Ненад предузетник, Параћин Ул. Милована Глишића бб 
4) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 
5) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 
6) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
7) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
8) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
9) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 
10) Група понуђача: „ИНТЕРАУТО“ доо Чачак, Скадарска 7 и Аутолимарска радња  „Пера +“, Бојан 
Симчевић пр Крушевац, Јована Савковића 15 
11) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 
12) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
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13) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 
14) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
15) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
16) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 
17) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
18) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 
19) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 
20) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 
21) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
22) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 
23) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
24) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
25) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
26)  „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
27) „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
28) СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 11 
29) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
30) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
31) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 
32)  „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  
33) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
34) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
35) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 
36) „Брана комерц“ доо, Крушевац Ул. Јасички пут 15 
37) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 
38) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
39) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 
40) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
41) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
42) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 
43) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
44) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
45) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
46) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
47) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
48) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
49) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 
50) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
51) ПР Радосављевић Јовица СЗР „Truck servis“ Јагодина Буковче бб 
52) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
53) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
54) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
55) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
56) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 
 
За Партију 7 - ПУ Кикинда на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 
 
1) Владимир Видаковић пр ,Ауто кућа Видаковић, Суботица, Браће Радића 51-53 
2) „Ауто кућа Аннус“ доо, Суботица Ул. Варешка 18 
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3) „Ауто-Хермес“ доо, Палић Хоргошки пут 19а са подизвођачем СЗР Аутолимар фарбар Белер-Т Тибор 
Белер, Суботица 
4) „ТРГО-АУТО“ ДОО, Србобран Ул. 19. Октобра 18 
5) „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 
6) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
7) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
8) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
9) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71 
10) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
11) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  
12) „Машиноремонт“ доо, Сента ул. Петефи Шандора 45 а  
13) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
14) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
15) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 
16) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
17) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
18) „АМСС Банат“ доо, Кикинда Ул. Јована Јовановића Змаја 20  
19) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
20) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
21) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 
22) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
23)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
24) „Ауто центар Цуне“ доо, Зрењанин Ул. Багљаш запад 7 
25) СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник, Код гробља 11 
26) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
27) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
28)  „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
29) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
30)  „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
31) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 
32) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
33) „АЦ Интерсрем“ доо, Ветерник Новосадски пут 112 
34) „Стојанов ауто“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 12 
35) „Стојанов“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 16 
36) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
37) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
38) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 
39) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
40) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
41) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
42) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
43) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
44) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
45) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
46) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
47) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 
 
За Партију 8 - ПУ Крагујевац на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 
 
1) Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина Бресје бб 
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2) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 
3) „Марић центар“ Краљево, Конарево Ул. Прогорелица 74/А 
4) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 
5) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
6) „Југо спорт“доо , Крагујевац ул. Саве Ковачевића бб 
7) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
8) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
9) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 
10) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
11) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 
12) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
13)  „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
14) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 
15) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
16) “Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 
17) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 
18) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 
19) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
20) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 
21) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
22) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
23) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
24) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 
25)  „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
26)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
27) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 
28) СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 11 
29) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
30) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
31) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 
32) СЗТР „Девла“ Обрадовић Владислав пр, Чачак, Стара пруга 58 
33)  „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
34) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
35) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 
36) „Брана комерц“ доо, Крушевац Ул. Јасички пут 15 
37) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 
38) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 
39) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
40) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 
41) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 
42) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
43) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
44) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
45) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
46) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
47) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
48) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
49) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
50) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 
51) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
52) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
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53) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
54) „Аутоцентар Ћосовић“ доо, Аранђеловац Ул. Цара Душана 20 
55) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
56) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
57) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 
 
За Партију 9 - ПУ Краљево на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 
 
1) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 
2) „Марић центар“ Краљево, Конарево Ул. Прогорелица 74/А 
3) Немања Јанковић пр „Мићо 2016“ Аутомеханичарска радња, Нови Пазар Шавци бб 
4) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 
5) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
6) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
7) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
8) Група понуђача: „ИНТЕРАУТО“ доо Чачак, Скадарска 7 и Аутолимарска радња  „Пера +“, Бојан 
Симчевић пр Крушевац, Јована Савковића 15 
9) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 
10) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
11) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 
12) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
13)  „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
14) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 
15) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
16) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 
17) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 
18) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 
19) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
20) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 
21) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
22) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
23) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 
24) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
25)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
26) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 
27) СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 11 
28) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
29) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
30) СЗТР „Девла“ Обрадовић Владислав пр, Чачак, Стара пруга 58 
31)  „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  
32) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
33) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
34) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 
35) „Брана комерц“ доо, Крушевац Ул. Јасички пут 15 
36) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 
37) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
38) „Обнова“ доо, Краљево Ул. Аеродромска 4 а 
39) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 
40) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 
41) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
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42) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
43) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
44) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
45) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
46) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
47) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
48) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
49) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 
50) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
51) „British motors“ доо Београд ул. Зрењанински пут 11 
52) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
53) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
54) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
55) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
56) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 
 
За Партију 10 - ПУ Крушевац на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 
 
1) ЗР „Ауто Мирко“ , Лазић Саша пр, Прокупље Ул. Малопланска 16 
2) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 
3) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 
4) „Гацо“ доо Кочане, Дољевац, Кочане бб 
5) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 
6) „Марић центар“ Краљево, Конарево, Прогорелица 74/А 
7) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 
8) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 
9) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
10) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
11) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
12) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 
13) Група понуђача: „ИНТЕРАУТО“ доо Чачак, Скадарска 7 и Аутолимарска радња  „Пера +“, Бојан 
Симчевић пр Крушевац, Јована Савковића 15 
14) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 
15) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
16) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 
17) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
18)  „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
19) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 
20) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
21) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 
22) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 
23) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 
24) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
25) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 
26) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
27) СЗТР „Маслак“ Милан Маслаковић пр, Прокупље, Малопланска бб 
28) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 
29) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
30) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
31) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
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32) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
33) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 
34) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
35)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
36) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 
37) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
38) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
39) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 
40) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 
41)  „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 
42) „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  
43) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
44) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
45) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 
46) „Брана комерц“ доо, Крушевац Ул. Јасички пут 15 
47) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 
48) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 
49) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
50) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 
51) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 
52) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
53) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
54) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 
55) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
56) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 
57) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
58) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
59) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
60) „Балканпрогрес“ доо, Крушевац Ул. Јордана Симића 1 
61) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
62) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
63) ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ , Ниш Ул. Краља Стевана Првовенчаног 40  
64) ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17 
65) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 
66) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 
67) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
68) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
69) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
70) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
71) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
72) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 
 
За Партију 11 - ПУ Лесковац на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 
 
1) Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић Предузетник, Лесковац Ул. Скадарска 2 
2) ЗР „Ауто Мирко“ , Лазић Саша пр, Прокупље Ул. Малопланска 16 
3) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 
4) ЗТР „Сервис Буца“  Тања Стевановић пр, Лесковац, Горње Синковце 
5) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 
6) „Гацо“ доо Кочане, Дољевац, Кочане бб 
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7) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 
8) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 
9) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
10) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
11) „ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац Божидара Величковића 1 
12) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
13) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 
14) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 
15) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
16) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 
17) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
18) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
19) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 
20) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
21) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 
22) „Ауто-мото друштво ЛЕ“ доо, Лесковац ул.Ђорђа Стаменковића 11 са подизвођачем „АСП-А ЦЕНТАР 
КОШНИЦЕ“ Лесковац 
23) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
24) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 
25) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
26) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 
27) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
28) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
29) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
30) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
31) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
32)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
33) АД „Ниш експрес“ Ниш Ул. Чамурлија 160 
34) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
35) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
36) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 
37) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 
38) „Ауто сервис Стамболић“, Лесковац Ул. Добрунке Ђикић 2 
39)  „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 
40) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
41) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
42) „Racing auto Alfa“ доо, Ниш Ул.Горноматејевачка 
43) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 
44) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
45) Група понуђача: „Техноауто“ доо, Ниш Ул. Булевар 12.фебруар 101 И „Ауто Центар Стефановић“ доо, 
Ниш Ул. Сарајевска 153 
46) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 
47) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
48) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
49) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 
50) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
51) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 
52) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
53) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
54) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
55) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
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56) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
57) ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ , Ниш Ул. Краља Стевана Првовенчаног 40  
58) ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17 
59) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 
60) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
61) „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица Загужање 
62) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
63) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
64) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
65) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
66) СЗР„Сервис Моца“ Коцић Момчило пр Лесковац, Мрштане  
67) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 
 
За Партију 12 - ПУ Ниш на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим понуђачама: 
 
1) Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић Предузетник, Лесковац Ул. Скадарска 2 
2) ЗР „Ауто Мирко“ , Лазић Саша пр, Прокупље Ул. Малопланска 16 
3) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 
4) ЗТР „Сервис Буца“  Тања Стевановић пр, Лесковац, Горње Синковце 
5) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 
6) „Гацо“ доо Кочане, Дољевац, Кочане бб 
7) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 
8) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 
9) СЗТР „Зебра“ Јовица Тодоровић пр, Књажевац, Добривоја Радосављевића 7  
10) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
11) „АУТО СМС РУС“ СЗР, Јасна Станковић пр, Прокупље Мала Плана 
12) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
13) „ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац Божидара Величковића 1 
14) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
15) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 
16) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 
17) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
18) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 
19) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
20) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
21) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 
22) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
23) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 
24) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
25) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 
26) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
27) СЗТР „Маслак“ Милан Маслаковић пр, Прокупље, Малопланска бб 
28) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 
29) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
30) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
31) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
32) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
33) „Гранд моторс“ доо, Београд  Ул. Милутина Миланковића 21 
34) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
35)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
36) АД „Ниш експрес“ Ниш Ул. Чамурлија 160 
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37) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
38) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
39) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 
40) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 
41)  „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 
42) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
43) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
44) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 
45) „Racing auto Alfa“ доо, Ниш Ул.Горноматејевачка 
46) „Брана комерц“ доо, Крушевац Ул. Јасички пут 15 
47) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 
48) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
49) Група понуђача: „Техноауто“ доо, Ниш Ул. Булевар 12.фебруар 101 И „Ауто Центар Стефановић“ доо, 
Ниш Ул. Сарајевска 153 
50) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 
51) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
52) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
53) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 
54) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
55) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 
56) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
57) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
58) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 
59) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
60) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
61) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
62) ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ , Ниш Ул. Краља Стевана Првовенчаног 40  
63) ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17 
64) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 
65) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 
66) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
67) „British motors“ доо Београд ул. Зрењанински пут 11 
68) „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица Загужање 
69) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
70) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
71) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
72) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
73) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 
 
За Партију 13 - ПУ Нови Пазар на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 
 
1) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 
2) „Марић центар“ Краљево, Конарево Ул. Прогорелица 74/А 
3) Немања Јанковић пр „Мићо 2016“ Аутомеханичарска радња, Нови Пазар Шавци бб 
4) ЗТР АЦ пр Мумџић Кемал, ЗТР Нови Пазар Борски кеј бб 
5) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 
6) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
7) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
8) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
9) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 
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10) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
11) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
12) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
13) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
14) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 
15) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 
16) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 
17) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
18) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
19) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
20) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 
21) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
22)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
23) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
24) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
25)  „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  
26) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
27) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
28) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 
29) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
30) „Обнова“ доо, Краљево Ул. Аеродромска 4 а 
31) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 
32) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 
33) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
34) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
35) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 
36) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
37) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
38) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
39) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
40) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
41) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
42) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 
43) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
44) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
45) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
46) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
47) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
48) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 
 
За Партију 14 - ПУ Нови Сад на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 
 
1) „Klimashop“ доо, Бегеч Ул.Николе Тесле 25 
2) „ТРГО-АУТО“ ДОО, Србобран Ул. 19. Октобра 18 
3) „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 
4) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
5) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
6) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
7) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71  
8) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
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9) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  
10) „Машиноремонт“ доо, Сента ул. Петефи Шандора 45 а  
11) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
12) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
13) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
14) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
15) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
16) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
17) „Гранд моторс“ доо, Београд  Ул. Милутина Миланковића 21 
18) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 
19) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
20)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
21) СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник, Код гробља 11 
22) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
23) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
24)  „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
25) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
26)  „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
27) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 
28) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
29) „Porsche inter auto“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 
30) Живица Русован  пр СЗТР „Аутосервис M&M“ Нови Сад, Задружна 47 
31) „АЦ Интерсрем“ доо, Ветерник Новосадски пут 112 
32) „Стојанов ауто“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 12 
33) „Стојанов“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 16 
34) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
35) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
36) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 
37) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
38) „Балканпрогрес“ доо, Крушевац Ул. Јордана Симића 1 
39) „Три М ауто центар“ доо, Београд ул. Водоводска 158 ц 
40) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
41) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
42) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
43) „British motors“ доо Београд ул. Зрењанински пут 11 
44) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
45) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
46) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
47) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
48) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 
49) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
 
За Партију 15 - ПУ Панчево на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 
 
1) „Klimashop“ доо, Бегеч Ул.Николе Тесле 25 
2) „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 
3) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
4) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
5) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
6) ПР Драган Марчетић, Панчево ул. Новосељански пут 157г 
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7) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
8) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  
9) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 
10) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
11) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
12) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
13) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
14) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
15) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
16) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 
17) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
18)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
19) Младен Косанић пр „Аутосервис Косанић“  Панчево, Карађорђева 86 
20) Бојан Маринковић пр „Аутосервис Маринковић“ Панчево, Јове Максина 53 
21) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
22) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
23) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
24)  „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
25) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
26)  „Ауторемонт Пивашевић“ доо, Панчево Ул. Јабучки пут36 
27) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
28) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
29) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 
30) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
31) „Mišić group“ доо, Београд Ул. Димитрија Туцовића 144 
32) „АЦ Интерсрем“ доо, Ветерник Новосадски пут 112 
33) „Стојанов ауто“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 12 
34) „Стојанов“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 16 
35) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
36) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
37) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 
38) „Три М ауто центар“ доо, Београд ул. Водоводска 158 ц 
39) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
40) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
41) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
42) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
43) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
44) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
45) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
46) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
47) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 
 
За Партију 16 - ПУ Пирот на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 
 
1) Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић Предузетник, Лесковац Ул. Скадарска 2 
2) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 
3) ЗТР „Сервис Буца“  Тања Стевановић пр, Лесковац, Горње Синковце 
4) Аутолимарско лакирерска механичарска радња ЛМ Милан Живковић предузетник, Бела Паланка 
5) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 
6) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 
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7) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
8) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
9) „ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац Божидара Величковића 1 
10) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
11) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 
12) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 
13) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
14) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
15) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
16) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 
17) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
18) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 
19) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
20) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 
21) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
22) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 
23) ПР Зоран Михајловић „Аутошоп и Аутосервис“, Пирот Ул. Николе Пашића 11 
24) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
25) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
26) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
27) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
28) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
29)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
30) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
31) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
32) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 
33) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 
34)  „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 
35) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
36) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
37) „Racing auto Alfa“ доо, Ниш Ул.Горноматејевачка 
38) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 
39) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
40) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 
41) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
42) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
43) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 
44) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 
45) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
46) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
47) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
48) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
49) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
50) ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ , Ниш Ул. Краља Стевана Првовенчаног 40  
51) ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17 
52) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 
53) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
54) „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица Загужање 
55) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
56) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
57) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
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58) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
59) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158. 
 
За Партију 17 - ПУ Пожаревац на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 
 
1) Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина Бресје бб 
2) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 
3) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 
4) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
5) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
6) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
7) „ВГ Комерц 2010“ д.о.о. Велико Градиште, Бошка Вребалова 11 
8) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
9) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  
10) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 
11) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
12) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
13) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 
14) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
15)  „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 
16) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
17) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 
18) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
19) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
20) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 
21)  „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
22)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
23) СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 11 
24) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
25) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
26) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 
27)  „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  
28) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
29) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
30) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 
31) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
32) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
33) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
34) „Mišić group“ доо, Београд Ул. Димитрија Туцовића 144 
35) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
36) „Аутотранспорт“ доо, Костолац Ул. Николе Тесле 19 
37) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
38) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
39) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
40) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
41) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
42) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
43) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
44) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
45) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
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46) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
47) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158. 
 
За Партију 18 - ПУ Пријепоље на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 
 
1) СЗР „Ружић“, Пријепоље, Велика Жупа 
2) „Марић центар“ Краљево, Конарево Ул. Прогорелица 74/А 
3) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 
4) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
5) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
6) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
7) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
8) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
9)  „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
10) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
11) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 
12) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
13) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
14) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
15) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 
16) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
17)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
18) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 
19)  „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
20) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
21)  „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  
22) ПР Радосава Никић „Аутосервис Ауто Центар 31“, Ужице Ул. Сарића Осоја бб 
23) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
24) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
25) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 
26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
27) „Обнова“ доо, Краљево Ул. Аеродромска 4 а 
28) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 
29) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
30) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
31) „Porsche inter auto“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 
32) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
33) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
34) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
35) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
36) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
37) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
38) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 
39) „Јањушевић“ доо Прибој ул. Радомана Пајевића 47 
40) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
41) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
42) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
43) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
44) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
      45) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 
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За Партију 19 - ПУ Прокупље на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 
 
1) Вулканизерско реглажерска радња „Вулкани“ Горан Симић Предузетник, Лесковац Ул. Скадарска 2 
2) ЗР „Ауто Мирко“ , Лазић Саша пр, Прокупље Ул. Малопланска 16 
3) „Ауто центар Алексић“ Јасмина Алексић пр, Ниш, Ђуре Јакшића 8 
4) ЗТР „Сервис Буца“  Тања Стевановић пр, Лесковац, Горње Синковце 
5) „Car Box“ доо Ниш, Брзи Брод, Булевар Св.Цара Константина 80/82 
6) „Гацо“ доо Кочане, Дољевац, Кочане бб 
7) „Raavex group“доо, Ниш Ул. Бул.Цара Константина бб 
8) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
9) „СЗР ТИП-ТОП“  ПР Горан Динић, Житорађа, ул. Топлички Хероји бб 
10)  „АУТО СМС РУС“ СЗР, Јасна Станковић пр, Прокупље Мала Плана 
11) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
12) „ЗТР „Топ ауто“ Игор Димитријевић пр, Лесковац Божидара Величковића 1 
13) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
14) „Ауто сервис Пантовић“ Петар Пантовић пр, Мерошина 
15) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 
16) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
17) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
18) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
19) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 
20) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
21) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 
22) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
23) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 
24) „Машинопромет“ доо, Врање Ул.Радничка 32 
25) СЗТР „Маслак“ Милан Маслаковић пр, Прокупље, Малопланска бб 
26) „Cargo E-bay“ доо, Ниш Ул. Пантелејска 59 
27) „Идеал ауто“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
28) „Ауто Миг“ доо, Ниш Стари пут Београд Ниш бб 
29) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
30) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
31) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
32)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
33) АД „Ниш експрес“ Ниш Ул. Чамурлија 160 
34) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
35) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
36) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 
37) „Ресор“ доо , Гаџин Хан Ул. Милоша Обилића бб 
38)  „Touring Europa“ доо Ниш Ул. Лесковачка бб 
39) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
40) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
41) „Racing auto Alfa“ доо, Ниш Ул.Горноматејевачка 
42) „Брана комерц“ доо, Крушевац Ул. Јасички пут 15 
43) „ДРЈ“ доо, Параћин Доња Мутинца 
44) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
45) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 
46) Група понуђача: „Техноауто“ доо, Ниш Ул. Булевар 12.фебруар 101 и „Ауто Центар Стефановић“ доо, 
Ниш Ул. Сарајевска 153 
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47) „БЦС Тодоровић“ пр Живојин Тодоровић, Доња Јајина, Лесковац 
48) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
49) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
50) „Ауто Грифон“ доо, Ниш Ул.Николе Тесле бб 
51) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
52) „Ауто центар Крунић“ доо , Ниш ул. Булевар Цара Константина бб 
53) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
54) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
55) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
56) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
57) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
58) ПР Бобан Богдановић „Glass service 018“ , Ниш Ул. Краља Стевана Првовенчаног 40  
59) ПР Драган Ђорђевић „Ђоле“, Ниш - Брзи Брод ул. Пролетерска 17 
60) „Нишауто група“ доо, Ниш ул. Булевар Николе Тесле бб 
61) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
62) „DP Cars 2019“ доо Куршумлија ул. Косовска 57 
63) „АК Шваба ауто“ доо Сурдулица Загужање 
64) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
65) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
66) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
67) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
68) СЗР„Сервис Моца“ Коцић Момчило пр Лесковац, Мрштане  
69) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 
 
За Партију 20 - ПУ Смедерево на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 
 
1) Ауто сервис Ринго, Предраг Симић пр, Јагодина Бресје бб 
2) „Viva company“  доо, Крагујевац Ул. Миодрага Влајића Шуке 10 
3) „Томић ауто 034“ доо, Крагујевац Ул. Горњомилановачка 82а 
4) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
5) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
6) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
7) „ВГ Комерц 2010“ д.о.о. Велико Градиште, Бошка Вребалова 11 
8) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 
9) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
10) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  
11) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 
12) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
13) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
14) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 
15) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
16)  „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 
17) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
18) „Ауто кућа Француз“ доо Јагодина, ул. Винорача бб 
19)  „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
20) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
21) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 
22)  „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
23)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
24) СЗТР „Аутоцентар Добрица“ Петковић Добра пр, Лапово Варош, Радничка 11 
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25) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
26) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
27) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 
28)  „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  
29) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
30) СЗАР „Карло Зоран Синадиновић“, Зоран Синадиновић пр, Смедерево, Војвођанска 6 
31) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
32) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 
33) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
34) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
35) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
36) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
37) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
38) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
39) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
40) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
41) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
42) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
43) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
44) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
45) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
46) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 
 
За Партију 21- ПУ Сомбор на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 
 
1) Владимир Видаковић пр ,Ауто кућа Видаковић, Суботица, Браће Радића 51-53 
2) „Ауто кућа Аннус“ доо, Суботица Ул. Варешка 18 
3) „Ауто-Хермес“ доо, Палић Хоргошки пут 19а са подизвођачем СЗР Аутолимар фарбар Белер-Т Тибор 
Белер, Суботица 
4) „ТРГО-АУТО“ ДОО, Србобран Ул. 19. Октобра 18 
5) „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 
6) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
7) „Дакар ауто“ доо, Сомбор, Ул. Филипа Кљајића бб 
8) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
9) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
10) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71 
11) Аутомеханичарска радионица  и трговинска радња „Ђапић“ Милена Ђапић предузетник, Радња Ђапић, 
Сомбор Ул. 12 Војвођанске ударне бригаде 130 
12) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
13) „Машиноремонт“ доо, Сента ул. Петефи Шандора 45 а  
14) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
15) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
16) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 
17) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
18) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
19) „Д Комерц“ доо , Сомбор ул. Коњовићева 59 
20) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
21) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
22) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 
23) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
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24)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
25) СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник, Код гробља 11 
26) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
27) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
28)  „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
29) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
30) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
31) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 
32) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
33) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
34) „АЦ Интерсрем“ доо, Ветерник Новосадски пут 112 
35) „Стојанов ауто“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 12 
36) „Стојанов“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 16 
37) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
38) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
39) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 
40) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
41) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
42) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
43) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
44) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
45) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
46) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
47) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
48) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 
 
За Партију 22- ПУ Сремска Митровица на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са 
следећим понуђачама: 
 
1) „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 
2) „Deki commerce“ доо, Адашевци Ул. Бранка Радичевића 50 
3) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
4) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
5) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
6) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71 
7)  „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
8) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
9) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
10) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 
11) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
12) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
13) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
14) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
15) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 
16) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
17)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
18) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 
19) СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник, Код гробља 11 
20) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
21) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
22)  „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
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23) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
24) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
25) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 
26) ТП „Пољоауто“ доо, Шид Ул. Вука Караџића 34 
27) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
28) „Porsche inter auto“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 
29) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
30) „АЦ Интерсрем“ доо, Ветерник Новосадски пут 112 
31) „Стојанов ауто“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 12 
32) „Стојанов“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 16 
33) „AKS аутомотиве“ доо , Шабац, Ул. Гаврила Принципа бб 
34) „АЦП аутомотиве“ доо , Шабац, Обилазни пут бб 
35) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
36) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
37) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 
38) Servis „Euro Car“ доо, Сремска Митровица Ул. Арсенија Чарнојевића 25 
39) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
40) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
41) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
42) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
43) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
44) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
45) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
46) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
47) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 
 
За Партију 23 - ПУ Суботица на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 
 
1) Владимир Видаковић пр ,Ауто кућа Видаковић, Суботица, Браће Радића 51-53 
2) „Ауто кућа Аннус“ доо, Суботица Ул. Варешка 18 
3) „Ауто-Хермес“ доо, Палић Хоргошки пут 19а са подизвођачем СЗР Аутолимар фарбар Белер-Т Тибор 
Белер, Суботица 
4) „Klimashop“ доо, Бегеч Ул.Николе Тесле 25 
5) „ТРГО-АУТО“ ДОО, Србобран Ул. 19. Октобра 18 
6) „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 
7) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
8) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
9) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
10) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71 
11) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
12) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  
13) „Машиноремонт“ доо, Сента ул. Петефи Шандора 45 а  
14) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
15) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
16) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 
17) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
18) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
19) „Д Комерц“ доо , Сомбор ул. Коњовићева 59 
20) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
21) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
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22) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 
23) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
24)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
25) СЗР „Аутосервис Жељко“ Стојановић Жељко пр, Ветерник, Код гробља 11 
26) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
27) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
28)  „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
29) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
30) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
31) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 
32) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
33) „Porsche inter auto“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 
34) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
35) „АЦ Интерсрем“ доо, Ветерник Новосадски пут 112 
36) „Стојанов ауто“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 12 
37) „Стојанов“ доо, Нови Сад ул. Зрењанински пут 16 
38) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
39) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
40) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 
41) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
42) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
43) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
44) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
45) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
46) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
47) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
48) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
49) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 
50) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
 
За Партију 24 - ПУ Ужице на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 
 
1) „Марић центар“ Краљево, Конарево Ул. Прогорелица 74/А 
2) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
3) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
4) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
5) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
6) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
7)  „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
8) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
9) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 
10) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 
11) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 
12) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
13)  „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
14) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
15) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 
16) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
17)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
18) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 
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19) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
20) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
21)  „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  
22) ПР Радосава Никић „Аутосервис Ауто Центар 31“, Ужице Ул. Сарића Осоја бб 
23) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
24) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
25) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 
26) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
27) „Обнова“ доо, Краљево Ул. Аеродромска 4 а 
28) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 
29) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
30) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
31) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
32) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
33) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
34) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
35) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
36) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
37) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 
38) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
39) „Турбо сервис“ доо, Ужице ул. Милоша Обреновића бб 
40) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
41) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
42) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
43) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
44) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158. 
 
За Партију 25 - ПУ Чачак на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 
 
1) „Bavaria team“ д.о.о. Чачак, Моравска 11 
2) „Марић центар“ Краљево, Конарево Ул. Прогорелица 74/А 
3) „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
4) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
5) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
6) „Гибањ“ доо, Крушевац  Ул. Бруски пут 139 
7) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
8) Трговинско услужна радња „Ауто Жоли“ Драган Трнавац пр, Пожаревац, Цветка Павловића 11 
9) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
10)  „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
11) „Ауто кућа Тасић“ доо, Јагодина Словенски пут 25 
12) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
13) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 
14) „Jovalex centar“ доо, Крагујевац ул.Миодрага Влајића Шуке 4 
15) „Аутоделови Миликић“ доо, Краљево ул. Војводе Путника 58 м 
16) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
17) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
18) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
19) ТП „Перспектива“ доо, Пријепоље Ул. Бјелопољски пут бб 
20) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
21)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
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22) „АБЦ Тест“ доо ,Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 
23) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
24) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
25) „Мотор“ доо, Јагодина Ул. Кабловска бб 
26) СЗТР „Девла“ Обрадовић Владислав пр, Чачак, Стара пруга 58 
27)  „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  
28) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
29) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
30) „Светозарево промет“ доо, Јагодина Ул. Капетана Коче 90/1 
31) „Синтра 2006“ доо Конарево, Конарево 552, Краљево 
32) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
33) „Обнова“ доо, Краљево Ул. Аеродромска 4 а 
34) „Euro Car Stanić“ доо, Врњачка Бања Ул. Кнеза Милоша 94 
35) „Prestige plus“ доо, Крагујевац Ул.Слободе 5 а 
36) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
37) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
38) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
39) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
40) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
41) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
42) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
43) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 
44) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
45) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
46) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
47) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
48) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
49) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158. 
 
За Партију 26 - ПУ Шабац на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 
 
1) „DDM Company“ доо, Нови Сад Ул.Др. Светислава Касапиновића 9 
2) Радња за оправку и одржавање друмских моторних возила, Војислав Живановић пр, Шабац, М.Тита 
141– Јеленча 
3)  „Ауто центар Банат“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
4) „Sani group“ доо, Шабац Ул.Војводе Путника 58 
5) „КПМ Аутомобили“ доо, Зрењанин Ул. Пере Добриновића 26 
6) „КПМ Компресори“ доо, Зрењанин, ул. Пере Добриновића 26 
7) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
8) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
9) „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
10) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
11) „Interauto trade”доо, Чачак Прељина бб 
12) „Перкинс“доо, Лозница Шабачки пут бб 
13) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
14) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
15) „Диг“доо, Крушевац Ул. Доситејева 9/115 
16) „Ауто центар Радосављевић“ доо, Сремска Митровица Ул. Димитрија Давидовића 11 
17) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
18)  „КДД ауто“ доо Београд Ул. Вишњичка 53 а 
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19) „АБЦ Тест“ доо Ваљево Ул. Љубомира Павловића 13 
20) „Трио моторс“ доо, Нови Сад Ул. Футошка 102 
21) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
22)  „Ecomex auto“ доо, Чачак Ул. Булевар ослободилаца 86  
23) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
24) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
25) „Точак ауто“ доо, Зрењанин Ул. Манастирска 9 
26) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
27) „AKS drive“ доо , Шабац, Обилазни пут бб 
28) „AKS аутомотиве“ доо , Шабац, Ул. Гаврила Принципа бб 
29) „АЦП аутомотиве“ доо , Шабац, Обилазни пут бб 
30) Марко Ивковић пр СЗР „МаркоС“  Азања ул. Радомира Лазића 48 
31) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
32) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 
33) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
34) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
35) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
36) „Ауто Гарант“ доо, Чачак Ибарски пут 100 
37) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
38) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
39) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
40) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
41) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
42) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 
 
За Партију 27 - ПУ за град Београд на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са следећим 
понуђачама: 
 
1) „Радуловић аутомобили“ доо , Београд Ул.Драгослава Срејовића бб 
2) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71 
3) „Ауто Каросерија“ доо, Београд ул. Драгослава Срејовића 4 
4) „Лав Ауто“доо, Београд ул. Јабланичка 1 
5) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
6) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  
7) „Дипем“доо, Чачак Ибарски пут бб 
8) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
9) ПР Југослав Миленковић „Auto servis Expert“доо, Београд Ул.Патријарха Јоаникија 13 
10) ПР Мирко Милићевић Аутосервис, Београд ул. Космајска 56 
11)  „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
12) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
13) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
14) „Гасоп“ доо, Београд Ул. Заплањска 84 е 
15) „Килер ауто“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 63б 
16) „Гранд моторс“ доо, Београд  Ул. Милутина Миланковића 21 
17) СЗАР “Ацо Ивановић“ ПР, Београд Ул. Тошин Бунар 104 
18) ПР Веселиновић Раденко „Аутосервис Раде“, Београд Ул. Саве Ковачевића 12 а 
19) „Бус сервис“ доо, Београд Ул. Византијска 18 а 
20) ПР Јован Марчетић ГЗР „Новус Плус“ , Београд Ул. Војачка 74 
21) „Хит ауто“ доо, Београд Ул. Старо Сајмиште 29 
22) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
23)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
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24) СЗТР „ПР Александар Љубоја БРКА“, Београд Ул. Зарија Вујошевић 2 
25) ПР Бранко Стевановић СЗТР„Бранко и Раде“, Београд Ул. Мишка Крањца 2 д 
26) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
27) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
28) „Алпрос“ доо, Београд Ул. Пилота Михаила Петровића 77 а 
29) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
30) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
31) „Делта моторс“ доо, Београд Ул. Радничка 8 
32) „Србоауто“ доо, Београд Ул. Доситеја Обрадовића бб 
33) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 
34) „Sky car“ доо, Београд  Ул.Булевар Михајла Пупина 10е 
35) „Гага моторс“ доо, Београд Ул. Церски Венац 1 д 
36) „ТТМ Комерц“ доо Београд, Сланачки пут 26б 
37) СЗВТР „Милош Вујошевић“ ПР, Београд Ул. Облаковска 2ц 
38) „Porsche inter auto“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 
39) „Ауто кућа Самарџић“ доо, Београд Ул. Булевар Патријарха Павла 5 т 
40) „Mišić group“ доо, Београд Ул. Димитрија Туцовића 144 
41) „Делта аутомото“ доо, Београд Ул. Омладинских бригада 33 а 
42) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
43) „Shop centar“ доо, Београд  ул. Патријарха Димитрија 12 г 
44) „Extra Miron“ доо Београд ул. Савски Насип 9 а са подизвођачем „Шлепојемо Басарак“ доо Земун 
45) „Shop invest” доо, Београд Ул. Варешка бб 
46)  „Ауто кућа Коле“ д.о.о. Београд Земун, Цара Душана 209 
47) „Emil Frey auto centar“ доо, Београд ул. Омладинских бригада 33 
48) „Auto glass NL“ доо Београд ул. Булевар Михајла Пупина 20 е 
49) „Vatreks Rescue“ доо Београд ул. Антифашистичке борбе 23 г/1/1  
50) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 
51) „ПТП Слодес“ доо, Београд  ул. Борска 92 ф 
52) „Алоне“ ДОО, Београд ул. Угриновачка 116 ц 
53) „Ватроспрем производња“ доо, Београд Ул. Кумодрашка 178 
54) „Балканпрогрес“ доо, Крушевац Ул. Јордана Симића 1 
55) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
56) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
57) „Енергоразвој“ доо, Београд ул. Милутина Миланковића 1 
58) „Ауто Туринг Станојевић“ доо, Београд Ул. Смедеревски пут 35 
59) „Центар С“ доо, Београд ул. Трише Кацлеровића 24 а 
60) „SP Star Bike“ доо, Београд Ул. Булевар Краља Александра 594 
61) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
62) „Вист“ доо, Добановци  ул. Сретењска 35 
63) СЗР“Хидраулик 2 МП“, Београд Ул. Устаничка 125 д 
64) „Три М ауто центар“ доо, Београд ул. Водоводска 158 ц 
65) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
66) СЗР“Ауто сервис Војиновић“ ПР Војиновић Миљко, Београд Ул.Милке Гргурове 9 
67) „Турбо сервис“ доо, Ужице ул. Милоша Обреновића бб 
68) „British motors“ доо Београд ул. Зрењанински пут 11 
69) „Афифа“ доо, Београд Ул. Стефана Првовенчаног 50 
70) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
71) „Про Стакло“ доо, Београд ул. Омладинских Бригада 33а 
72) ПР Милијана Вујошевић Вулканизерска радња „Vujošević & M“, Београд 
73) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
74) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
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75) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
76) „Ауто центар Стојановић“ доо Београд ул.Јурија Гагарина 225 
77) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 
78) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68 
 
За Партију 28 - Седиште Министарства на период од 3 (три) године (2019. 2020. и 2021. годину) са 
следећим понуђачама: 
 
1) „Truckstore“ доо Београд Ул.Боре Станковића 2/6 
2) „Радуловић аутомобили“ доо  Београд Ул.Драгослава Срејовића бб 
3) „Радуловић“ доо , Нови Сад ул. Новосадски пут 71 
4) „Ауто Каросерија“ доо Београд ул. Драгослава Срејовића 4 
5) „Лав Ауто“доо, Београд ул. Јабланичка 1 
6) „Ехом Ауто“ доо, Београд Ул. Северени Булевар 6 
7) ,,Reno Sava“ доо, Београд ул. Миријевски Булевар 37  
8) „Дипем“доо, Чачак Ибарски пут бб 
9) „Ауто Чачак Промет“ доо, Чачак Коњевићи бб 
10) ПР Бојан Цветковић занатско аутомеханичарска трговинска радња Тим Ауто, Београд Ул. Стевана 
Филиповића бб 
11) ПР Југослав Миленковић „Auto servis Expert“доо, Београд Ул.Патријарха Јоаникија 13 
12) ПР Мирко Милићевић Аутосервис, Београд ул. Космајска 56 
13)  „Hyundai Србија“ доо, Београд Ул.Милутина Миланковића 7в 
14) „Аутопромет“ доо Београд, Аутопут за Загреб бр.5 
15) „Genuine servis“ доо Београд, Булевар ЈНА 8б 
16) „Килер ауто“ доо, Београд Ул. Тошин Бунар 63б 
17) „Гранд моторс“ доо, Београд  Ул. Милутина Миланковића 21 
18) СЗАР “Ацо Ивановић“ ПР, Београд Ул. Тошин Бунар 104 
19) ПР Веселиновић Раденко „Аутосервис Раде“, Београд Ул. Саве Ковачевића 12 а 
20) ПР Јован Марчетић ГЗР „Новус Плус“ , Београд Ул. Војачка 74 
21) „Хит ауто“ доо, Београд Ул. Старо Сајмиште 29 
22) „Plattner” доо, Бачка Паланка Ул. Новосадски пут 19 
23)  „КДД ауто“ доо, Београд Ул. Вишњичка 53 а 
24) СЗТР „ПР Александар Љубоја БРКА“, Београд Ул. Зарија Вујошевић 2 
25) „Аутолине“ доо, Београд Ул. Вишњички венац 35 
26) „Ником ауто“ доо, Крагујевац Ул. Лепенички булевар 47 
27) „Алпрос“ доо, Београд Ул. Пилота Михаила Петровића 77 а 
28) „Ликос ауто“ доо, Београд Ул. Вождовачки кружни пут 17 
29) „Нине“ доо, Београд Ул. Радничка 1 
30) СЗТР „Аутоцентар Нинић“ Београд Ул. Михаила Булгакова 4 
31) „Делта моторс“ доо, Београд Ул. Радничка 8 
32) „Србоауто“ доо, Београд Ул. Доситеја Обрадовића бб 
33) „Ауто стакла Иванић“ доо Нови Сад, Мојковачка 9 
34) „Sky car“ доо, Београд  Ул.Булевар Михајла Пупина 10е 
35) „Гага моторс“ доо, Београд Ул. Церски Венац 1 д 
36) СЗВТР „Милош Вујошевић“ ПР, Београд Ул. Облаковска 2ц 
37) „Porsche inter auto“ доо, Београд Ул. Зрењанински пут 11 
38) „Ауто кућа Самарџић“ доо, Београд Ул. Булевар Патријарха Павла 5 т 
39) „Mišić group“ доо, Београд Ул. Димитрија Туцовића 144 
40) „Делта аутомото“ доо, Београд Ул. Омладинских бригада 33 а 
41) „Јапан ауто“ доо, Београд,ул. Мирка Сандића 10 
42) „Shop centar“ доо, Београд  ул. Патријарха Димитрија 12 г 
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43) „Extra Miron“ доо Београд ул. Савски Насип 9 а са подизвођачем „Шлепојемо Басарак“ доо Земун 
44) „Shop invest” доо, Београд Ул. Варешка бб 
45)  „Ауто кућа Коле“ д.о.о. Београд Земун, Цара Душана 209 
46) „Emil Frey auto centar“ доо, Београд ул. Омладинских бригада 33 
47) „Auto glass NL“ доо Београд ул. Булевар Михајла Пупина 20 е 
48) „Новус М Плус Трејд“ доо, Нови Сад ул. Трг Марије Трандафил 18 
49) „ПТП Слодес“ доо, Београд  ул. Борска 92 ф 
50) „Алоне“ ДОО, Београд ул. Угриновачка 116 ц 
51) „Балканпрогрес“ доо, Крушевац Ул. Јордана Симића 1 
52) „Велауто плус“ доо, Београд  Ул. Војводе Степе 473 
53) „Ауто Чачак Комерц“ доо, Чачак Ул. Браће Станић 45  
54) „Енергоразвој“ доо, Београд ул. Милутина Миланковића 1 
55) „Ауто Туринг Станојевић“ доо, Београд Ул. Смедеревски пут 35 
56) „Центар С“ доо, Београд ул. Трише Кацлеровића 24 а 
57) „SP Star Bike“ доо, Београд Ул. Булевар Краља Александра 594 
58) „Kit Commerce“ доо, Београд Ул. Трговачка 7/2 
59) „Вист“ доо, Добановци  ул. Сретењска 35 
60) СЗР“Хидраулик 2 МП“, Београд Ул. Устаничка 125 д 
61) „Master glass“ доо Београд ул. Угриновачка 227 б 
62) „Три М ауто центар“ доо, Београд ул. Водоводска 158 ц 
63) „West beocar“ доо, Београд Аутопут Београд Нови Сад 150 д 
64) СЗР“Ауто сервис Војиновић“ ПР Војиновић Миљко, Београд Ул.Милке Гргурове 9 
65) „ДТЦ“ доо, Београд ул. Угриновачки пут 55 
66) „Турбо сервис“ доо, Ужице ул. Милоша Обреновића бб 
67) „British motors“ доо Београд ул. Зрењанински пут 11 
68) „Аутокомерц“ доо, Београд Сурчин ул. Светог Саве 84 ц 
69) „Про Стакло“ доо, Београд ул. Омладинских Бригада 33а 
70) ПР Милијана Вујошевић Вулканизерска радња „Vujošević & M“, Београд 
71) СП „Ласта“ ад, Београд Аутопут Београд-Ниш 4  
72) „Иди Нинчић“ доо, Пријепоље Седобро бб 
73) „МПН Промет“ доо, Београд ,Аутопут Београд Загреб 300 ф 
74) „Ауто центар Стојановић“ доо Београд ул.Јурија Гагарина 225 
75) „Леми комерц транс“доо, Београд ул.Водоводска 158 
76) „Coning“ доо, Београд Аутопут за Нови Сад 68. 
 
На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву. 

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


