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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-18/20-19 
Датум: 16.10.2020. године 

Б е о г р а д 
 
                На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 
68/15), Извештаја Комисије о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-18/20-18 од 05.10.2020. године, 
доносим 

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

  ЈН број 18/20 
 

1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ  Оквирни споразум у отвореном поступку јавне набавке добара, обликованом по 
партијама - Пнеуматици, ЈН 18/20:  
 

За Партију 1 - ПУ Бор на период од 3 (три) године (2020. 2021. и 2022. годину) са следећим понуђачама: 
1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 

За Партију 2 - ПУ Ваљево на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 

За Партију 3 - ПУ Врање на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
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4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 

За Партију 4 - ПУ Зајечар на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 

За Партију 5 - ПУ Зрењанин на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 

За Партију 6 - ПУ Јагодина на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 

 

За Партију 7 - ПУ Кикинда на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
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5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 

 

За Партију 8 - ПУ Крагујевац на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 

За Партију 9 - ПУ Краљево на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 

 

За Партију 10 - ПУ Крушевац на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 

 

За Партију 11 - ПУ Лесковац на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
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6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 

За Партију 12 - ПУ Ниш на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 

За Партију 13- ПУ Нови Пазар на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 

За Партију 14 - ПУ Нови Сад на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 

За Партију 15 - ПУ Панчево на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
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9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 

За Партију 16- ПУ Пирот на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 

 

За Партију 17 - ПУ Пожаревац на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 

 

За Партију 18 - ПУ Пријепоље на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 

 

За Партију 19 - ПУ Прокупље на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
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За Партију 20 - ПУ Смедерево на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 

 

За Партију 21 - ПУ Сомбор на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 

 

За Партију 22 - ПУ Сремска Митровица на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са 
следећим понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 

За Партију 23 - ПУ Суботица на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
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За Партију 24 - ПУ Ужице на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 

 

За Партију 25- ПУ Чачак на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 

 

За Партију 26 - ПУ Шабац на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 

 

За Партију 27 - ПУ за град Београд на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са 
следећим понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
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За Партију 28 – Седиште министарства на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са 
следећим понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 

        2. ОДБИЈАЈУ СЕ као неприхватљиве понуде понуђача: 
 

„Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2 за све партије и „Lav Auto“ d.o.o., Beograd, ул. 
Јабланичка 1 за партије 27 и 28. 

 
        3. Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 

 
   4. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и сајту Министарства унутрашњих послова у року од три 
дана од дана њеног доношења. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу члана 32. 40 и 40а Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке 
добара 07 број 404-ЈН-18/20-02 од 30.06.2020. године, Министарство унутрашњих послова, као Наручилац, 
спровело је отворени поступак са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције за јавну 
набавку добара обликован у 28 партија: Пнеуматици, ЈН  број 18/20. Предмет оквирног  споразума је утврђивање 
услова за закључење наруџбеница. 
 
 

Процењена вредност јавне набавке за три године износи 310.000.000,00  динара без ПДВ-а и то: 
    Процењена вредност за 2020. годину износи 90.000.000,00 дин. без ПДВ-а. 
    Процењена вредност за 2021. годину износи 110.000.000,00 дин. без ПДВ-а.  
    Процењена вредност за 2022. годину износи 110.000.000,00 дин. без ПДВ-а. 

Назив партије 

Процењена 
вредност за 
2020. годину 
без ПДВ-а 

Процењена 
вредност за 
2021. годину 
без ПДВ-а 

Процењена 
вредност за 
2022. годину 
без ПДВ-а 

Укупно без 
ПДВ-а 

Партија 1- ПУ Бор 2.000.000,00  3.000.000,00  3.000.000,00 8.000.000,00 

Партија 2- ПУ 
Ваљево 

1.500.000,00  2.500.000,00  2.500.000,00 6.500.000,00 

Партија 3- ПУ Врање 4.000.000,00 4.000.000,00  4.000.000,00 12.000.000,00 

Партија 4- ПУ 
Зајечар 

1.500.000,00  2.500.000,00  2.500.000,00  6.500.000,00 

Партија 5- ПУ 
Зрењанин 

1.500.000,00 2.000.000,00  2.000.000,00  5.500.000,00 

Партија 6- ПУ 
Јагодина 

1.000.000,00. 1.500.000,00  1.500.000,00 4.000.000,00 
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Партија 7- ПУ 
Кикинда 

1.500.000,00  2.000.000,00  2.000.000,00   5.500.000,00 

Партија 8- ПУ 
Крагујевац 

4.000.000,00 5.000.000,00  5.000.000,00 14.000.000,00 

Партија 9- ПУ 
Краљево 

2.000.000,00  3.500.000,00  3.500.000,00 9.000.000,00 

Партија 10- ПУ 
Крушевац 

2.000.000,00 2.500.000,00  2.500.000,00 7.000.000,00 

Партија 11- ПУ 
Лесковац 

2.000.000,00 3.000.000,00  3.000.000,00 8.000.000,00 

Партија 12- ПУ Ниш 5.000.000,00  7.000.000,00  7.000.000,00 19.000.000,00 

Партија 13- ПУ  Нови 
Пазар 

2.500.000,00  3.000.000,00  3.000.000,00 8.500.000,00 

Партија 14- ПУ Нови 
Сад 

6.000.000,00  8.000.000,00  8.000.000,00 22.000.000,00 

Партија 15- ПУ 
Панчево 

2.500.000,00  3.000.000,00  3.000.000,00 8.500.000,00 

Партија 16- ПУ 
Пирот 

2.000.000,00  3.000.000,00  3.000.000,00   8.000.000,00 

Партија 17- ПУ 
Пожаревац  

1.000.000,00  1.500.000,00  1.500.000,00 4.000.000,00 

Партија 18- ПУ 
Пријепоље 

2.000.000,00 2.000.000,00  2.000.000,00 6.000.000,00 

Партија 19- ПУ 
Прокупље 

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 

Партија 20-ПУ 
Смедерево 

1.000.000,00  1.500.000,00  1.500.000,00 4.000.000,00 

Партија 21- ПУ 
Сомбор 

1.500.000,00  2.500.000,00 2.500.000,00 6.500.000,00 

Партија 22- ПУ 
Сремска Митровица 

3.000.000,00 4.000.000,00  4.000.000,00 11.000.000,00 

Партија 23- ПУ 
Суботица 

2.000.000,00  2.500.000,00 2.500.000,00 7.000.000,00 

Партија 24- ПУ 
Ужице 

2.000.000,00   3.000.000,00 3.000.000,00 8.000.000,00 

Партија 25- ПУ Чачак 2.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.000.000,00 

Партија 26- ПУ 
Шабац 

2.500.000,00   3.000.000,00 3.000.000,00 8.500.000,00 

Партија 27- ПУ за 
град Београд 

8.000.000,00  8.000.000,00 8.000.000,00 24.000.000,00 

Партија 28- Седиште 
министарства 

22.000.000,00  22.000.000,00 22.000.000,00  66.000.000,00 

Укупно: 90.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 310.000.000,00 

 
 

Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП- за 2020. годину, на 
економској класификацији 4264. 
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Наручилац је предвидео да ће када настане потреба наручиоца за предметним добрима, на основу члана 40а став 
2. тачка 2. ЗЈН поновним отварањем конкуренције позвати све добављаче са којима је закључио oквирни споразум 
да доставе понуду за тражена добра и применом критеријума најнижа понуђена цена изабраће добављача и 
закључиће наруџбеницу, сходно достављеним доказима о испуњавању обавезних и додатних услова. У захтеву за 
доставу понуде ће се прецизирати критеријуми и услови набавке (цена, рок испоруке, рок важења понуде), на 
основу којих ће се изабрати најповољнији добављач коме ће се издати наруџбеница. 
Наручилац је предвидео да је критеријум за издавање наруџбенице најнижа понуђена цена. 
 
Благовремено тј. до дана 30.09.2020. године до 10:00 сати пристигле су понуде следећих понуђача: 

 
1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  

2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 

3. „Lav Auto“ d.o.o., Beograd, Јабланичка 1 

4. „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2 

5. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  

6. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 

7. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 

8. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 

9. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 

10. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 

11. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 

Неблаговремених понуда није било. 
Поступак отварања понуда спроведен је дана 30.09.2020. године, са почетком у 12:00 часова, а окончан истог дана 
у 12:20 часова. 
      

 
II 
 

 
Након разматрања понуда утврђено је следеће: 

 
 
За Партију 1 - ПУ Бор пристигле су понуде следећих понуђача: 
 
1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2 
4. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
5. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
6. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
7. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
8. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
9. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
10. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
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        1) Да је понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 

29.09.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 09:20 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Како је понуђач „Обнова“ д.о.о., Краљево, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

2) Да је понуда „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-18/20-7 

од 29.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-
18/20-7 од 29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 13:33 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 

29.09.2020. године године неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 

став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

Понуда понуђача „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 14:37 часова. 
  Наручилац је након извршене измене конкурсне документације од 21.09.2020. године у делу који се 
односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова- тражио да понуђач поседује сертификате о 
испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући и ISO 14001 или одговарајући, а као доказ за испуњеност 
траженог техничког капацитета понучађи су били у обавези да доставе копије важећих сертификата издатих 
од стране акредитоване сертификационе куће, тела, који гласе на понуђача. Наведено је да достављени 
сертификати морају бити важећи у моменту отварања понуда, уз напомену да уколико је сертификат у 
целости издат на страном језику, поред истог треба доставити превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача. 
  Прегледом понуде коју је доставио понуђач „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, констатовано је да није 
достављен тражени доказ за испуњеност стандарда ISO 14001 или одговарајући и из тог разлога његова 
његова понуда је оцењена као неприхватљива. 

 

4) Да је понуда Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 8:58 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
5) Да је понуда „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:04 часова. 
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   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
6) Да је понуда „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:21 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Coning“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:24 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:38 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

9) Да је понуда „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:51 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
10) Да је понуда „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 10:00 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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За Партију 2 - ПУ Ваљево пристигле су понуде следећих понуђача: 
 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2 
4. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
5. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
6. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
7. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
8. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
9. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
10. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
        1) Да је понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 

29.09.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 09:20 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Како је понуђач „Обнова“ д.о.о., Краљево, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

2) Да је понуда „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-18/20-7 

од 29.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-
18/20-7 од 29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 13:33 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 

29.09.2020. године године неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 

став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

Понуда понуђача „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 14:37 часова. 
  Наручилац је након извршене измене конкурсне документације од 21.09.2020. године у делу који се 
односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова- тражио да понуђач поседује сертификате о 
испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући и ISO 14001 или одговарајући, а као доказ за испуњеност 
траженог техничког капацитета понучађи су били у обавези да доставе копије важећих сертификата издатих 
од стране акредитоване сертификационе куће, тела, који гласе на понуђача. Наведено је да достављени 
сертификати морају бити важећи у моменту отварања понуда, уз напомену да уколико је сертификат у 
целости издат на страном језику, поред истог треба доставити превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача. 
  Прегледом понуде коју је доставио понуђач „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, констатовано је да није 
достављен тражени доказ за испуњеност стандарда ISO 14001 или одговарајући и из тог разлога његова 
његова понуда је оцењена као неприхватљива. 
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4) Да је понуда Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 8:58 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

5) Да је понуда „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:04 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
6) Да је понуда „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:21 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Coning“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:24 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:38 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

9) Да је понуда „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 
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Понуда понуђача „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:51 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
10) Да је понуда „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 10:00 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

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

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2 
4. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
5. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
6. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
7. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
8. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
9. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
10. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
        1) Да је понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 

29.09.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 09:20 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Како је понуђач „Обнова“ д.о.о., Краљево, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

2) Да је понуда „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-18/20-7 

од 29.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-
18/20-7 од 29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 13:33 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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3) Да је понуда „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 

29.09.2020. године године неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 

став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

Понуда понуђача „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 14:37 часова. 
  Наручилац је након извршене измене конкурсне документације од 21.09.2020. године у делу који се 
односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова- тражио да понуђач поседује сертификате о 
испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући и ISO 14001 или одговарајући, а као доказ за испуњеност 
траженог техничког капацитета понучађи су били у обавези да доставе копије важећих сертификата издатих 
од стране акредитоване сертификационе куће, тела, који гласе на понуђача. Наведено је да достављени 
сертификати морају бити важећи у моменту отварања понуда, уз напомену да уколико је сертификат у 
целости издат на страном језику, поред истог треба доставити превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача. 
  Прегледом понуде коју је доставио понуђач „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, констатовано је да није 
достављен тражени доказ за испуњеност стандарда ISO 14001 или одговарајући и из тог разлога његова 
његова понуда је оцењена као неприхватљива. 

 

4) Да је понуда Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 8:58 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
5) Да је понуда „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:04 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
6) Да је понуда „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:21 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Coning“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:24 часова. 
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   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:38 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

9) Да је понуда „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:51 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
10) Да је понуда „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 10:00 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
 

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

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2 
4. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
5. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
6. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
7. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
8. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
9. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
10. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
        1) Да је понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 

29.09.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 09:20 часова.  
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   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Како је понуђач „Обнова“ д.о.о., Краљево, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

2) Да је понуда „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-18/20-7 

од 29.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-
18/20-7 од 29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 13:33 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 

29.09.2020. године године неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 

став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

Понуда понуђача „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 14:37 часова. 
  Наручилац је након извршене измене конкурсне документације од 21.09.2020. године у делу који се 
односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова- тражио да понуђач поседује сертификате о 
испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући и ISO 14001 или одговарајући, а као доказ за испуњеност 
траженог техничког капацитета понучађи су били у обавези да доставе копије важећих сертификата издатих 
од стране акредитоване сертификационе куће, тела, који гласе на понуђача. Наведено је да достављени 
сертификати морају бити важећи у моменту отварања понуда, уз напомену да уколико је сертификат у 
целости издат на страном језику, поред истог треба доставити превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача. 
  Прегледом понуде коју је доставио понуђач „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, констатовано је да није 
достављен тражени доказ за испуњеност стандарда ISO 14001 или одговарајући и из тог разлога његова 
његова понуда је оцењена као неприхватљива. 

 

4) Да је понуда Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 8:58 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
5)  Да је понуда „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 

од 30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:04 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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6) Да је понуда „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:21 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Coning“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:24 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:38 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

9) Да је понуда „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:51 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
10) Да је понуда „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 10:00 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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За Партију 5 - ПУ Зрењанин пристигле су понуде следећих понуђача: 
 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2 
4. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
5. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
6. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
7. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
8. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
9. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
10. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
        1) Да је понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 

29.09.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 09:20 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Како је понуђач „Обнова“ д.о.о., Краљево, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

2) Да је понуда „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-18/20-7 

од 29.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-
18/20-7 од 29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 13:33 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 

29.09.2020. године године неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 

став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

Понуда понуђача „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 14:37 часова. 
  Наручилац је након извршене измене конкурсне документације од 21.09.2020. године у делу који се 
односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова- тражио да понуђач поседује сертификате о 
испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући и ISO 14001 или одговарајући, а као доказ за испуњеност 
траженог техничког капацитета понучађи су били у обавези да доставе копије важећих сертификата издатих 
од стране акредитоване сертификационе куће, тела, који гласе на понуђача. Наведено је да достављени 
сертификати морају бити важећи у моменту отварања понуда, уз напомену да уколико је сертификат у 
целости издат на страном језику, поред истог треба доставити превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача. 
  Прегледом понуде коју је доставио понуђач „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, констатовано је да није 
достављен тражени доказ за испуњеност стандарда ISO 14001 или одговарајући и из тог разлога његова 
његова понуда је оцењена као неприхватљива. 
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4) Да је понуда Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 8:58 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

5) Да је понуда „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:04 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
6) Да је понуда „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:21 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Coning“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:24 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:38 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

9) Да је понуда „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:51 часова. 
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   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
10) Да је понуда „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 10:00 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
 

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

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2 
4. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
5. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
6. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
7. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
8. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
9. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
10. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
        1) Да је понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 

29.09.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 09:20 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Како је понуђач „Обнова“ д.о.о., Краљево, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

2) Да је понуда „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-18/20-7 

од 29.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-
18/20-7 од 29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 13:33 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 

29.09.2020. године године неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 

став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 
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Понуда понуђача „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 14:37 часова. 
  Наручилац је након извршене измене конкурсне документације од 21.09.2020. године у делу који се 
односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова- тражио да понуђач поседује сертификате о 
испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући и ISO 14001 или одговарајући, а као доказ за испуњеност 
траженог техничког капацитета понучађи су били у обавези да доставе копије важећих сертификата издатих 
од стране акредитоване сертификационе куће, тела, који гласе на понуђача. Наведено је да достављени 
сертификати морају бити важећи у моменту отварања понуда, уз напомену да уколико је сертификат у 
целости издат на страном језику, поред истог треба доставити превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача. 
  Прегледом понуде коју је доставио понуђач „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, констатовано је да није 
достављен тражени доказ за испуњеност стандарда ISO 14001 или одговарајући и из тог разлога његова 
његова понуда је оцењена као неприхватљива. 

 

4) Да је понуда Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 8:58 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

5) Да је понуда „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:04 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
6) Да је понуда „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:21 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Coning“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:24 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
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 Како је понуђач „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:38 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

9) Да је понуда „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:51 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
10) Да је понуда „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 10:00 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

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

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2 
4. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
5. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
6. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
7. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
8. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
9. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
10. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
        1) Да је понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 

29.09.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 09:20 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
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   Како је понуђач „Обнова“ д.о.о., Краљево, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

2) Да је понуда „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-18/20-7 

од 29.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-
18/20-7 од 29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 13:33 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 

29.09.2020. године године неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 

став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

Понуда понуђача „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 14:37 часова. 
  Наручилац је након извршене измене конкурсне документације од 21.09.2020. године у делу који се 
односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова- тражио да понуђач поседује сертификате о 
испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући и ISO 14001 или одговарајући, а као доказ за испуњеност 
траженог техничког капацитета понучађи су били у обавези да доставе копије важећих сертификата издатих 
од стране акредитоване сертификационе куће, тела, који гласе на понуђача. Наведено је да достављени 
сертификати морају бити важећи у моменту отварања понуда, уз напомену да уколико је сертификат у 
целости издат на страном језику, поред истог треба доставити превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача. 
  Прегледом понуде коју је доставио понуђач „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, констатовано је да није 
достављен тражени доказ за испуњеност стандарда ISO 14001 или одговарајући и из тог разлога његова 
његова понуда је оцењена као неприхватљива. 

 

4) Да је понуда Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 8:58 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

5) Да је понуда „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:04 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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6) Да је понуда „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:21 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Coning“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:24 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:38 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

9) Да је понуда „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:51 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
10) Да је понуда „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 10:00 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

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

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
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3. „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2 
4. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
5. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
6. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
7. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
8. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
9. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
10. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
        1) Да је понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 

29.09.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 09:20 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Како је понуђач „Обнова“ д.о.о., Краљево, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

2) Да је понуда „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-18/20-7 

од 29.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-
18/20-7 од 29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 13:33 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 

29.09.2020. године године неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 

став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

Понуда понуђача „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 14:37 часова. 
  Наручилац је након извршене измене конкурсне документације од 21.09.2020. године у делу који се 
односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова- тражио да понуђач поседује сертификате о 
испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући и ISO 14001 или одговарајући, а као доказ за испуњеност 
траженог техничког капацитета понучађи су били у обавези да доставе копије важећих сертификата издатих 
од стране акредитоване сертификационе куће, тела, који гласе на понуђача. Наведено је да достављени 
сертификати морају бити важећи у моменту отварања понуда, уз напомену да уколико је сертификат у 
целости издат на страном језику, поред истог треба доставити превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача. 
  Прегледом понуде коју је доставио понуђач „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, констатовано је да није 
достављен тражени доказ за испуњеност стандарда ISO 14001 или одговарајући и из тог разлога његова 
његова понуда је оцењена као неприхватљива. 

 

4) Да је понуда Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 8:58 часова. 
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   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
5) Да је понуда „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:04 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
6) Да је понуда „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:21 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Coning“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:24 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:38 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

9) Да је понуда „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:51 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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10) Да је понуда „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 10:00 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
 

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

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2 
4. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
5. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
6. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
7. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
8. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
9. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
10. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
        1) Да је понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 

29.09.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 09:20 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Како је понуђач „Обнова“ д.о.о., Краљево, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

2) Да је понуда „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-18/20-7 

од 29.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-
18/20-7 од 29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 13:33 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 

29.09.2020. године године неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 

став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

Понуда понуђача „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 14:37 часова. 
  Наручилац је након извршене измене конкурсне документације од 21.09.2020. године у делу који се 
односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
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Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова- тражио да понуђач поседује сертификате о 
испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући и ISO 14001 или одговарајући, а као доказ за испуњеност 
траженог техничког капацитета понучађи су били у обавези да доставе копије важећих сертификата издатих 
од стране акредитоване сертификационе куће, тела, који гласе на понуђача. Наведено је да достављени 
сертификати морају бити важећи у моменту отварања понуда, уз напомену да уколико је сертификат у 
целости издат на страном језику, поред истог треба доставити превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача. 
  Прегледом понуде коју је доставио понуђач „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, констатовано је да није 
достављен тражени доказ за испуњеност стандарда ISO 14001 или одговарајући и из тог разлога његова 
његова понуда је оцењена као неприхватљива. 

 

4) Да је понуда Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 8:58 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

5) Да је понуда „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:04 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
6) Да је понуда „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:21 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Coning“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:24 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 
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Понуда понуђача „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:38 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

9) Да је понуда „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:51 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
10) Да је понуда „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 10:00 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 
 

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

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2 
4. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
5. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
6. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
7. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
8. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
9. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
10. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
        1) Да је понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 

29.09.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 09:20 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Како је понуђач „Обнова“ д.о.о., Краљево, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

2) Да је понуда „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-18/20-7 

од 29.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
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Понуда понуђача „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-
18/20-7 од 29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 13:33 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 

29.09.2020. године године неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 

став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

Понуда понуђача „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 14:37 часова. 
  Наручилац је након извршене измене конкурсне документације од 21.09.2020. године у делу који се 
односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова- тражио да понуђач поседује сертификате о 
испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући и ISO 14001 или одговарајући, а као доказ за испуњеност 
траженог техничког капацитета понучађи су били у обавези да доставе копије важећих сертификата издатих 
од стране акредитоване сертификационе куће, тела, који гласе на понуђача. Наведено је да достављени 
сертификати морају бити важећи у моменту отварања понуда, уз напомену да уколико је сертификат у 
целости издат на страном језику, поред истог треба доставити превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача. 
  Прегледом понуде коју је доставио понуђач „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, констатовано је да није 
достављен тражени доказ за испуњеност стандарда ISO 14001 или одговарајући и из тог разлога његова 
његова понуда је оцењена као неприхватљива. 

 

4) Да је понуда Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 8:58 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
5) Да је понуда „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:04 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
6) Да је понуда „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:21 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
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 Како је понуђач „Coning“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:24 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:38 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

9) Да је понуда „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:51 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
10) Да је понуда „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 10:00 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

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

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2 
4. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
5. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
6. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
7. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
8. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
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9. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
10. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
        1) Да је понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 

29.09.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 09:20 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Како је понуђач „Обнова“ д.о.о., Краљево, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

2) Да је понуда „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-18/20-7 

од 29.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-
18/20-7 од 29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 13:33 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 

29.09.2020. године године неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 

став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

Понуда понуђача „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 14:37 часова. 
  Наручилац је након извршене измене конкурсне документације од 21.09.2020. године у делу који се 
односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова- тражио да понуђач поседује сертификате о 
испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући и ISO 14001 или одговарајући, а као доказ за испуњеност 
траженог техничког капацитета понучађи су били у обавези да доставе копије важећих сертификата издатих 
од стране акредитоване сертификационе куће, тела, који гласе на понуђача. Наведено је да достављени 
сертификати морају бити важећи у моменту отварања понуда, уз напомену да уколико је сертификат у 
целости издат на страном језику, поред истог треба доставити превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача. 
  Прегледом понуде коју је доставио понуђач „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, констатовано је да није 
достављен тражени доказ за испуњеност стандарда ISO 14001 или одговарајући и из тог разлога његова 
његова понуда је оцењена као неприхватљива. 

 

4) Да је понуда Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 8:58 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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5) Да је понуда „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:04 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
6) Да је понуда „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:21 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Coning“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:24 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:38 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

9) Да је понуда „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:51 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
10) Да је понуда „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 10:00 часова. 
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   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

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

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2 
4. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
5. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
6. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
7. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
8. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
9. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
10. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
        1) Да је понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 

29.09.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 09:20 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Како је понуђач „Обнова“ д.о.о., Краљево, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

2) Да је понуда „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-18/20-7 

од 29.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-
18/20-7 од 29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 13:33 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 

29.09.2020. године године неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 

став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

Понуда понуђача „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 14:37 часова. 
  Наручилац је након извршене измене конкурсне документације од 21.09.2020. године у делу који се 
односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова- тражио да понуђач поседује сертификате о 
испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући и ISO 14001 или одговарајући, а као доказ за испуњеност 
траженог техничког капацитета понучађи су били у обавези да доставе копије важећих сертификата издатих 
од стране акредитоване сертификационе куће, тела, који гласе на понуђача. Наведено је да достављени 
сертификати морају бити важећи у моменту отварања понуда, уз напомену да уколико је сертификат у 
целости издат на страном језику, поред истог треба доставити превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача. 
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  Прегледом понуде коју је доставио понуђач „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, констатовано је да није 
достављен тражени доказ за испуњеност стандарда ISO 14001 или одговарајући и из тог разлога његова 
његова понуда је оцењена као неприхватљива. 

 

4) Да је понуда Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 8:58 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

5) Да је понуда „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:04 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
6) Да је понуда „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:21 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Coning“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:24 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:38 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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9) Да је понуда „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:51 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
10) Да је понуда „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 10:00 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

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

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2 
4. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
5. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
6. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
7. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
8. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
9. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
10. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
        1) Да је понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 

29.09.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 09:20 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Како је понуђач „Обнова“ д.о.о., Краљево, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

2) Да је понуда „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-18/20-7 

од 29.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-
18/20-7 од 29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 13:33 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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3) Да је понуда „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 

29.09.2020. године године неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 

став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

Понуда понуђача „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 14:37 часова. 
  Наручилац је након извршене измене конкурсне документације од 21.09.2020. године у делу који се 
односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова- тражио да понуђач поседује сертификате о 
испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући и ISO 14001 или одговарајући, а као доказ за испуњеност 
траженог техничког капацитета понучађи су били у обавези да доставе копије важећих сертификата издатих 
од стране акредитоване сертификационе куће, тела, који гласе на понуђача. Наведено је да достављени 
сертификати морају бити важећи у моменту отварања понуда, уз напомену да уколико је сертификат у 
целости издат на страном језику, поред истог треба доставити превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача. 
  Прегледом понуде коју је доставио понуђач „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, констатовано је да није 
достављен тражени доказ за испуњеност стандарда ISO 14001 или одговарајући и из тог разлога његова 
његова понуда је оцењена као неприхватљива. 

 

4) Да је понуда Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 8:58 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

5) Да је понуда „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:04 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
6) Да је понуда „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:21 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Coning“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:24 часова. 
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   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:38 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

9) Да је понуда „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:51 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
10) Да је понуда „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 10:00 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

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

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2 
4. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
5. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
6. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
7. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
8. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
9. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
10. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
        1) Да је понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 

29.09.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 09:20 часова.  
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   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Како је понуђач „Обнова“ д.о.о., Краљево, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

2) Да је понуда „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-18/20-7 

од 29.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-
18/20-7 од 29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 13:33 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 

29.09.2020. године године неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 

став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

Понуда понуђача „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 14:37 часова. 
  Наручилац је након извршене измене конкурсне документације од 21.09.2020. године у делу који се 
односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова- тражио да понуђач поседује сертификате о 
испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући и ISO 14001 или одговарајући, а као доказ за испуњеност 
траженог техничког капацитета понучађи су били у обавези да доставе копије важећих сертификата издатих 
од стране акредитоване сертификационе куће, тела, који гласе на понуђача. Наведено је да достављени 
сертификати морају бити важећи у моменту отварања понуда, уз напомену да уколико је сертификат у 
целости издат на страном језику, поред истог треба доставити превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача. 
  Прегледом понуде коју је доставио понуђач „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, констатовано је да није 
достављен тражени доказ за испуњеност стандарда ISO 14001 или одговарајући и из тог разлога његова 
његова понуда је оцењена као неприхватљива. 

 

4) Да је понуда Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 8:58 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

5) Да је понуда „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:04 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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6) Да је понуда „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:21 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Coning“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:24 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:38 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

9) Да је понуда „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:51 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
10) Да је понуда „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 10:00 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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За Партију 15 - ПУ Панчево пристигле су понуде следећих понуђача: 
 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2 
4. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
5. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
6. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
7. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
8. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
9. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
10. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
        1) Да је понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 

29.09.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 09:20 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Како је понуђач „Обнова“ д.о.о., Краљево, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

2) Да је понуда „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-18/20-7 

од 29.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-
18/20-7 од 29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 13:33 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 

29.09.2020. године године неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 

став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

Понуда понуђача „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 14:37 часова. 
  Наручилац је након извршене измене конкурсне документације од 21.09.2020. године у делу који се 
односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова- тражио да понуђач поседује сертификате о 
испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући и ISO 14001 или одговарајући, а као доказ за испуњеност 
траженог техничког капацитета понучађи су били у обавези да доставе копије важећих сертификата издатих 
од стране акредитоване сертификационе куће, тела, који гласе на понуђача. Наведено је да достављени 
сертификати морају бити важећи у моменту отварања понуда, уз напомену да уколико је сертификат у 
целости издат на страном језику, поред истог треба доставити превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача. 
  Прегледом понуде коју је доставио понуђач „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, констатовано је да није 
достављен тражени доказ за испуњеност стандарда ISO 14001 или одговарајући и из тог разлога његова 
његова понуда је оцењена као неприхватљива. 
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4) Да је понуда Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 8:58 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
5) Да је понуда „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:04 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
6) Да је понуда „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:21 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Coning“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:24 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:38 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

9) Да је понуда „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:51 часова. 
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   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
10) Да је понуда „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 10:00 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

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

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2 
4. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
5. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
6. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
7. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
8. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
9. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
10. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
        1) Да је понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 

29.09.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 09:20 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Како је понуђач „Обнова“ д.о.о., Краљево, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

2) Да је понуда „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-18/20-7 

од 29.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-
18/20-7 од 29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 13:33 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 

29.09.2020. године године неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 

став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 
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Понуда понуђача „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 14:37 часова. 
  Наручилац је након извршене измене конкурсне документације од 21.09.2020. године у делу који се 
односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова- тражио да понуђач поседује сертификате о 
испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући и ISO 14001 или одговарајући, а као доказ за испуњеност 
траженог техничког капацитета понучађи су били у обавези да доставе копије важећих сертификата издатих 
од стране акредитоване сертификационе куће, тела, који гласе на понуђача. Наведено је да достављени 
сертификати морају бити важећи у моменту отварања понуда, уз напомену да уколико је сертификат у 
целости издат на страном језику, поред истог треба доставити превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача. 
  Прегледом понуде коју је доставио понуђач „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, констатовано је да није 
достављен тражени доказ за испуњеност стандарда ISO 14001 или одговарајући и из тог разлога његова 
његова понуда је оцењена као неприхватљива. 

 

4) Да је понуда Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 8:58 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

5) Да је понуда „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:04 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
6) Да је понуда „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:21 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Coning“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:24 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
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 Како је понуђач „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:38 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

9) Да је понуда „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:51 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
10) Да је понуда „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 10:00 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

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

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2 
4. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
5. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
6. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
7. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
8. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
9. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
10. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
        1) Да је понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 

29.09.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 09:20 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
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   Како је понуђач „Обнова“ д.о.о., Краљево, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

2) Да је понуда „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-18/20-7 

од 29.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-
18/20-7 од 29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 13:33 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 

29.09.2020. године године неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 

став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

Понуда понуђача „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 14:37 часова. 
  Наручилац је након извршене измене конкурсне документације од 21.09.2020. године у делу који се 
односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова- тражио да понуђач поседује сертификате о 
испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући и ISO 14001 или одговарајући, а као доказ за испуњеност 
траженог техничког капацитета понучађи су били у обавези да доставе копије важећих сертификата издатих 
од стране акредитоване сертификационе куће, тела, који гласе на понуђача. Наведено је да достављени 
сертификати морају бити важећи у моменту отварања понуда, уз напомену да уколико је сертификат у 
целости издат на страном језику, поред истог треба доставити превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача. 
  Прегледом понуде коју је доставио понуђач „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, констатовано је да није 
достављен тражени доказ за испуњеност стандарда ISO 14001 или одговарајући и из тог разлога његова 
његова понуда је оцењена као неприхватљива. 

 

4) Да је понуда Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 8:58 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

5) Да је понуда „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:04 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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6) Да је понуда „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:21 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Coning“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:24 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:38 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

9) Да је понуда „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:51 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
10) Да је понуда „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 10:00 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

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

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
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3. „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2 
4. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
5. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
6. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
7. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
8. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
9. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
10. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
        1) Да је понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 

29.09.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 09:20 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Како је понуђач „Обнова“ д.о.о., Краљево, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

2) Да је понуда „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-18/20-7 

од 29.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-
18/20-7 од 29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 13:33 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 

29.09.2020. године године неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 

став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

Понуда понуђача „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 14:37 часова. 
  Наручилац је након извршене измене конкурсне документације од 21.09.2020. године у делу који се 
односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова- тражио да понуђач поседује сертификате о 
испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући и ISO 14001 или одговарајући, а као доказ за испуњеност 
траженог техничког капацитета понучађи су били у обавези да доставе копије важећих сертификата издатих 
од стране акредитоване сертификационе куће, тела, који гласе на понуђача. Наведено је да достављени 
сертификати морају бити важећи у моменту отварања понуда, уз напомену да уколико је сертификат у 
целости издат на страном језику, поред истог треба доставити превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача. 
  Прегледом понуде коју је доставио понуђач „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, констатовано је да није 
достављен тражени доказ за испуњеност стандарда ISO 14001 или одговарајући и из тог разлога његова 
његова понуда је оцењена као неприхватљива. 

 

4) Да је понуда Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 8:58 часова. 
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   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

5) Да је понуда „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:04 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
6) Да је понуда „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:21 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Coning“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:24 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:38 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

9) Да је понуда „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:51 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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10) Да је понуда „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 10:00 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

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

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2 
4. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
5. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
6. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
7. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
8. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
9. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
10. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
        1) Да је понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 

29.09.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 09:20 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Како је понуђач „Обнова“ д.о.о., Краљево, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

2) Да је понуда „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-18/20-7 

од 29.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-
18/20-7 од 29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 13:33 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 

29.09.2020. године године неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 

став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

Понуда понуђача „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 14:37 часова. 
  Наручилац је након извршене измене конкурсне документације од 21.09.2020. године у делу који се 
односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова- тражио да понуђач поседује сертификате о 
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испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући и ISO 14001 или одговарајући, а као доказ за испуњеност 
траженог техничког капацитета понучађи су били у обавези да доставе копије важећих сертификата издатих 
од стране акредитоване сертификационе куће, тела, који гласе на понуђача. Наведено је да достављени 
сертификати морају бити важећи у моменту отварања понуда, уз напомену да уколико је сертификат у 
целости издат на страном језику, поред истог треба доставити превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача. 
  Прегледом понуде коју је доставио понуђач „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, констатовано је да није 
достављен тражени доказ за испуњеност стандарда ISO 14001 или одговарајући и из тог разлога његова 
његова понуда је оцењена као неприхватљива. 

 

4) Да је понуда Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 8:58 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

5) Да је понуда „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:04 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
6) Да је понуда „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:21 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Coning“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:24 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 
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Понуда понуђача „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:38 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

9) Да је понуда „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:51 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
10) Да је понуда „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 10:00 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

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

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2 
4. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
5. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
6. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
7. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
8. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
9. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
10. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
        1) Да је понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 

29.09.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 09:20 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Како је понуђач „Обнова“ д.о.о., Краљево, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

2) Да је понуда „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-18/20-7 

од 29.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
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Понуда понуђача „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-
18/20-7 од 29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 13:33 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 

29.09.2020. године године неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 

став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

Понуда понуђача „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 14:37 часова. 
  Наручилац је након извршене измене конкурсне документације од 21.09.2020. године у делу који се 
односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова- тражио да понуђач поседује сертификате о 
испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући и ISO 14001 или одговарајући, а као доказ за испуњеност 
траженог техничког капацитета понучађи су били у обавези да доставе копије важећих сертификата издатих 
од стране акредитоване сертификационе куће, тела, који гласе на понуђача. Наведено је да достављени 
сертификати морају бити важећи у моменту отварања понуда, уз напомену да уколико је сертификат у 
целости издат на страном језику, поред истог треба доставити превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача. 
  Прегледом понуде коју је доставио понуђач „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, констатовано је да није 
достављен тражени доказ за испуњеност стандарда ISO 14001 или одговарајући и из тог разлога његова 
његова понуда је оцењена као неприхватљива. 

 

4) Да је понуда Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 8:58 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

5) Да је понуда „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:04 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
6) Да је понуда „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:21 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
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 Како је понуђач „Coning“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:24 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:38 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

9) Да је понуда „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:51 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
10) Да је понуда „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 10:00 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
 

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

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2 
4. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
5. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
6. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
7. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
8. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
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9. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
10. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
        1) Да је понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 

29.09.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 09:20 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Како је понуђач „Обнова“ д.о.о., Краљево, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

2) Да је понуда „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-18/20-7 

од 29.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-
18/20-7 од 29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 13:33 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 

29.09.2020. године године неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 

став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

Понуда понуђача „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 14:37 часова. 
  Наручилац је након извршене измене конкурсне документације од 21.09.2020. године у делу који се 
односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова- тражио да понуђач поседује сертификате о 
испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући и ISO 14001 или одговарајући, а као доказ за испуњеност 
траженог техничког капацитета понучађи су били у обавези да доставе копије важећих сертификата издатих 
од стране акредитоване сертификационе куће, тела, који гласе на понуђача. Наведено је да достављени 
сертификати морају бити важећи у моменту отварања понуда, уз напомену да уколико је сертификат у 
целости издат на страном језику, поред истог треба доставити превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача. 
  Прегледом понуде коју је доставио понуђач „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, констатовано је да није 
достављен тражени доказ за испуњеност стандарда ISO 14001 или одговарајући и из тог разлога његова 
његова понуда је оцењена као неприхватљива. 

 

4) Да је понуда Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 8:58 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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5) Да је понуда „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:04 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
6) Да је понуда „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:21 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Coning“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:24 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:38 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

9) Да је понуда „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:51 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
10) Да је понуда „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 10:00 часова. 
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   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

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

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2 
4. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
5. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
6. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
7. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
8. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
9. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
10. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
        1) Да је понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 

29.09.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 09:20 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Како је понуђач „Обнова“ д.о.о., Краљево, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

2) Да је понуда „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-18/20-7 

од 29.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-
18/20-7 од 29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 13:33 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 

29.09.2020. године године неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 

став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

Понуда понуђача „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 14:37 часова. 
  Наручилац је након извршене измене конкурсне документације од 21.09.2020. године у делу који се 
односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова- тражио да понуђач поседује сертификате о 
испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући и ISO 14001 или одговарајући, а као доказ за испуњеност 
траженог техничког капацитета понучађи су били у обавези да доставе копије важећих сертификата издатих 
од стране акредитоване сертификационе куће, тела, који гласе на понуђача. Наведено је да достављени 
сертификати морају бити важећи у моменту отварања понуда, уз напомену да уколико је сертификат у 
целости издат на страном језику, поред истог треба доставити превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача. 
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  Прегледом понуде коју је доставио понуђач „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, констатовано је да није 
достављен тражени доказ за испуњеност стандарда ISO 14001 или одговарајући и из тог разлога његова 
његова понуда је оцењена као неприхватљива. 

 

4) Да је понуда Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 8:58 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

5) Да је понуда „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:04 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
6) Да је понуда „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:21 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Coning“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:24 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:38 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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9) Да је понуда „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:51 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
10) Да је понуда „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 10:00 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

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

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2 
4. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
5. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
6. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
7. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
8. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
9. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
10. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
        1) Да је понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 

29.09.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 09:20 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Како је понуђач „Обнова“ д.о.о., Краљево, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

2) Да је понуда „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-18/20-7 

од 29.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-
18/20-7 од 29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 13:33 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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3) Да је понуда „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 

29.09.2020. године године неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 

став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

Понуда понуђача „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 14:37 часова. 
  Наручилац је након извршене измене конкурсне документације од 21.09.2020. године у делу који се 
односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова- тражио да понуђач поседује сертификате о 
испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући и ISO 14001 или одговарајући, а као доказ за испуњеност 
траженог техничког капацитета понучађи су били у обавези да доставе копије важећих сертификата издатих 
од стране акредитоване сертификационе куће, тела, који гласе на понуђача. Наведено је да достављени 
сертификати морају бити важећи у моменту отварања понуда, уз напомену да уколико је сертификат у 
целости издат на страном језику, поред истог треба доставити превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача. 
  Прегледом понуде коју је доставио понуђач „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, констатовано је да није 
достављен тражени доказ за испуњеност стандарда ISO 14001 или одговарајући и из тог разлога његова 
његова понуда је оцењена као неприхватљива. 

 

4) Да је понуда Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 8:58 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

5) Да је понуда „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:04 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
6) Да је понуда „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:21 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Coning“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:24 часова. 



63 

 

   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:38 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

9) Да је понуда „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:51 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
10) Да је понуда „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 10:00 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 

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

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2 
4. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
5. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
6. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
7. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
8. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
9. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
10. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
        1) Да је понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 

29.09.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 09:20 часова.  
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   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Како је понуђач „Обнова“ д.о.о., Краљево, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

2) Да је понуда „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-18/20-7 

од 29.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-
18/20-7 од 29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 13:33 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 

29.09.2020. године године неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 

став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

Понуда понуђача „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 14:37 часова. 
  Наручилац је након извршене измене конкурсне документације од 21.09.2020. године у делу који се 
односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова- тражио да понуђач поседује сертификате о 
испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући и ISO 14001 или одговарајући, а као доказ за испуњеност 
траженог техничког капацитета понучађи су били у обавези да доставе копије важећих сертификата издатих 
од стране акредитоване сертификационе куће, тела, који гласе на понуђача. Наведено је да достављени 
сертификати морају бити важећи у моменту отварања понуда, уз напомену да уколико је сертификат у 
целости издат на страном језику, поред истог треба доставити превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача. 
  Прегледом понуде коју је доставио понуђач „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, констатовано је да није 
достављен тражени доказ за испуњеност стандарда ISO 14001 или одговарајући и из тог разлога његова 
његова понуда је оцењена као неприхватљива. 

 

4) Да је понуда Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 8:58 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

5) Да је понуда „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:04 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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6) Да је понуда „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:21 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Coning“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:24 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:38 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

9) Да је понуда „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:51 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
10) Да је понуда „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 10:00 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 

 

 

 



66 

 

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

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2 
4. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
5. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
6. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
7. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
8. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
9. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
10. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
        1) Да је понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 

29.09.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 09:20 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Како је понуђач „Обнова“ д.о.о., Краљево, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

2) Да је понуда „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-18/20-7 

од 29.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-
18/20-7 од 29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 13:33 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 

29.09.2020. године године неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 

став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

Понуда понуђача „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 14:37 часова. 
  Наручилац је након извршене измене конкурсне документације од 21.09.2020. године у делу који се 
односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова- тражио да понуђач поседује сертификате о 
испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући и ISO 14001 или одговарајући, а као доказ за испуњеност 
траженог техничког капацитета понучађи су били у обавези да доставе копије важећих сертификата издатих 
од стране акредитоване сертификационе куће, тела, који гласе на понуђача. Наведено је да достављени 
сертификати морају бити важећи у моменту отварања понуда, уз напомену да уколико је сертификат у 
целости издат на страном језику, поред истог треба доставити превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача. 
  Прегледом понуде коју је доставио понуђач „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, констатовано је да није 
достављен тражени доказ за испуњеност стандарда ISO 14001 или одговарајући и из тог разлога његова 
његова понуда је оцењена као неприхватљива. 
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4) Да је понуда Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 8:58 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

5) Да је понуда „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:04 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
6) Да је понуда „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:21 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Coning“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:24 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:38 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

9) Да је понуда „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:51 часова. 
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   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
10) Да је понуда „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 10:00 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

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

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3.  „Lav Auto“ d.o.o., Beograd, Јабланичка 1 
4. „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2 
5. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
6. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
7. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
8. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
9. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
10. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
11. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
        1) Да је понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 

29.09.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 09:20 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Како је понуђач „Обнова“ д.о.о., Краљево, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

2) Да је понуда „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-18/20-7 

од 29.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-
18/20-7 од 29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 13:33 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда „Lav Auto“ d.o.o., Beograd, Јабланичка 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-8 од 29.09.2020. 

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

33) ЗЈН–а, а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 
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Понуда понуђача „Lav Auto“ d.o.o., Beograd, Јабланичка 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-7 од 29.09.2020. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 13:42 часова. 
  
  Наручилац је након извршене измене конкурсне документације од 21.09.2020. године у делу који се 
односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова- тражио да понуђач поседује сертификате о 
испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући и ISO 14001 или одговарајући, а као доказ за испуњеност 
траженог техничког капацитета понучађи су били у обавези да доставе копије важећих сертификата издатих 
од стране акредитоване сертификационе куће, тела, који гласе на понуђача. Наведено је да достављени 
сертификати морају бити важећи у моменту отварања понуда, уз напомену да уколико је сертификат у 
целости издат на страном језику, поред истог треба доставити превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача. 
  Прегледом понуде понуђача „Lav Auto“ d.o.o., Beograd, констатовано је да није доставио тражене 
доказе, његова понуда је оцењена као неприхватљива. 
 

4) Да је понуда „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 

29.09.2020. године године неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 

став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

Понуда понуђача „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 14:37 часова. 
  Наручилац је након извршене измене конкурсне документације од 21.09.2020. године у делу који се 
односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова- тражио да понуђач поседује сертификате о 
испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући и ISO 14001 или одговарајући, а као доказ за испуњеност 
траженог техничког капацитета понучађи су били у обавези да доставе копије важећих сертификата издатих 
од стране акредитоване сертификационе куће, тела, који гласе на понуђача. Наведено је да достављени 
сертификати морају бити важећи у моменту отварања понуда, уз напомену да уколико је сертификат у 
целости издат на страном језику, поред истог треба доставити превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача. 
  Прегледом понуде коју је доставио понуђач „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, констатовано је да није 
достављен тражени доказ за испуњеност стандарда ISO 14001 или одговарајући и из тог разлога његова 
његова понуда је оцењена као неприхватљива. 
 

5) Да је понуда Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 8:58 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
6)  Да је понуда „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 

од 30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:04 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
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7) Да је понуда „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:21 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Coning“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:24 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
9) Да је понуда „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:38 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

10) Да је понуда „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:51 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
11) Да је понуда „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 10:00 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 

 

 

 



71 

 

За Партију 28 – Седиште министарства пристигле су понуде следећих понуђача: 
 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3.  „Lav Auto“ d.o.o., Beograd, Јабланичка 1 
4. „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2 
5. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
6. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
7. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
8. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
9. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
10. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
11. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
        1) Да је понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 

29.09.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

         Понуда понуђача „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49, 07 бр. 404-ЈН-18/20-6 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 09:20 часова.  
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
   Како је понуђач „Обнова“ д.о.о., Краљево, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

2) Да је понуда „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-18/20-7 

од 29.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11, 07 бр. 404-ЈН-
18/20-7 од 29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 13:33 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
3) Да је понуда „Lav Auto“ d.o.o., Beograd, Јабланичка 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-8 од 29.09.2020. 

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

33) ЗЈН–а, а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

Понуда понуђача „Lav Auto“ d.o.o., Beograd, Јабланичка 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-7 од 29.09.2020. 
године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 13:42 часова. 
  
  Наручилац је након извршене измене конкурсне документације од 21.09.2020. године у делу који се 
односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова- тражио да понуђач поседује сертификате о 
испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући и ISO 14001 или одговарајући, а као доказ за испуњеност 
траженог техничког капацитета понучађи су били у обавези да доставе копије важећих сертификата издатих 
од стране акредитоване сертификационе куће, тела, који гласе на понуђача. Наведено је да достављени 
сертификати морају бити важећи у моменту отварања понуда, уз напомену да уколико је сертификат у 
целости издат на страном језику, поред истог треба доставити превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача. 
  Прегледом понуде понуђача „Lav Auto“ d.o.o., Beograd, констатовано је да није доставио тражене 
доказе, његова понуда је оцењена као неприхватљива. 
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4) Да је понуда „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 

29.09.2020. године године неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. 

став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

Понуда понуђача „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2, 07 бр. 404-ЈН-18/20-9 од 
29.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 29.09.2020. године у 14:37 часова. 
  Наручилац је након извршене измене конкурсне документације од 21.09.2020. године у делу који се 
односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова- тражио да понуђач поседује сертификате о 
испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући и ISO 14001 или одговарајући, а као доказ за испуњеност 
траженог техничког капацитета понучађи су били у обавези да доставе копије важећих сертификата издатих 
од стране акредитоване сертификационе куће, тела, који гласе на понуђача. Наведено је да достављени 
сертификати морају бити важећи у моменту отварања понуда, уз напомену да уколико је сертификат у 
целости издат на страном језику, поред истог треба доставити превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача. 
  Прегледом понуде коју је доставио понуђач „Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, констатовано је да није 
достављен тражени доказ за испуњеност стандарда ISO 14001 или одговарајући и из тог разлога његова 
његова понуда је оцењена као неприхватљива. 
 

5) Да је понуда Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84, 07 бр. 404-ЈН-18/20-10 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 8:58 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
6)  Да је понуда „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 

од 30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81, 07 бр. 404-ЈН-18/20-11 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:04 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
7) Да је понуда „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68, 07 бр. 404-ЈН-18/20-12 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:21 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Coning“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
8) Да је понуда „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5, 07 бр. 404-ЈН-18/20-13 
од 30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:24 часова. 



73 

 

   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
9) Да је понуда „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20, 07 бр. 404-ЈН-18/20-14 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:38 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе члана 
3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

10) Да је понуда „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66, 07 бр. 404-ЈН-18/20-15 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 9:51 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, испунио све захтеве наручиоца у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 

 
11) Да је понуда „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 

30.09.2020. године године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33.  ЗЈН–а. 

Понуда понуђача „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1, 07 бр. 404-ЈН-18/20-16 од 
30.09.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 30.09.2020. године у 10:00 часова. 
   Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН-а 
и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  

 Како је понуђач „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, испунио све захтеве наручиоца у смислу одредбе 
члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, његова понуда је оцењена као прихватљива. 
 

       III 
 

У отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке добара са поновним отварањем 
конкуренције, обликованом у 28 партија - Пнеуматици, ЈН 18/20, Наручилац је прибавио следеће прихватљиве 
понуде понуђача: 
 

 За Партију 1- ПУ Бор 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
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и неприхватљиву понуду понуђача: 

„Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2. 

 

За Партију 2- ПУ Ваљево 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
и неприхватљиву понуду понуђача: 

„Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2. 

 

За Партију 3- ПУ Врање 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
и неприхватљиву понуду понуђача: 

„Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2. 

 

За Партију 4- ПУ Зајечар 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
и неприхватљиву понуду понуђача: 

„Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2. 
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За Партију 5- ПУ Зрењанин 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
и неприхватљиву понуду понуђача: 

„Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2. 

 

За Партију 6- ПУ Јагодина 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
и неприхватљиву понуду понуђача: 

„Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2. 

 

За Партију 7- ПУ Кикинда 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
и неприхватљиву понуду понуђача: 

„Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2. 

 

За Партију 8- ПУ Крагујевац 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
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3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
и неприхватљиву понуду понуђача: 

„Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2. 

 

За Партију 9- ПУ Краљево 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
и неприхватљиву понуду понуђача: 

„Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2. 

 

За Партију 10- ПУ Крушевац 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
и неприхватљиву понуду понуђача: 

„Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2. 

 

Партија 11- ПУ Лесковац 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
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6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
и неприхватљиву понуду понуђача: 

„Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2. 

 

За Партију 12- ПУ Ниш 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
и неприхватљиву понуду понуђача: 

„Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2. 

 

За Партију 13- ПУ  Нови Пазар 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
и неприхватљиву понуду понуђача: 

„Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2. 

 

За Партију 14- ПУ Нови Сад 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
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9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
и неприхватљиву понуду понуђача: 

„Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2. 

 

За Партију 15- ПУ Панчево 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
и неприхватљиву понуду понуђача: 

„Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2. 

 

За Партију 16- ПУ Пирот 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
и неприхватљиву понуду понуђача: 

„Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2. 

 

За Партију 17- ПУ Пожаревац 

 1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
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и неприхватљиву понуду понуђача: 

„Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2. 

 

За Партију 18- ПУ Пријепоље 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
и неприхватљиву понуду понуђача: 

„Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2. 

 

За Партију 19- ПУ Прокупље 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
и неприхватљиву понуду понуђача: 

„Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2. 

 

За Партију 20-ПУ Смедерево 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
и неприхватљиву понуду понуђача: 

„Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2. 
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За Партију 21- ПУ Сомбор 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
и неприхватљиву понуду понуђача: 

„Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2. 

 

За Партију 22- ПУ Сремска Митровица 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
и неприхватљиву понуду понуђача: 

„Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2. 

 

За Партију 23- ПУ Суботица 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
и неприхватљиву понуду понуђача: 

„Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2. 

 

За Партију 24- ПУ Ужице 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
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3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
и неприхватљиву понуду понуђача: 

„Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2. 

 

За Партију 25- ПУ Чачак 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
и неприхватљиву понуду понуђача: 

„Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2. 

 

За Партију 26- ПУ Шабац 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
и неприхватљиву понуду понуђача: 

„Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2. 

 

За Партију 27- ПУ за град Београд 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
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6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
 
и неприхватљиве понуде понуђача: 

„Lav Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Јабланичка 1 
„Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2 
 

За Партију 28- Седиште министарства 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
 
и неприхватљиве понуде понуђача: 

„Lav Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Јабланичка 1 
„Kit Commerce“ d.o.o., Beograd, ул. Трговачка 7/2. 
 

Оквирни споразум се закључује на период од 3 (три) године са свим понуђачима који су испунили обавезне и 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке сходно члану 75. и 76. ЗЈН, као и друге захтеве од којих зависи 
прихватљивост понуде, који су захтевани конкурсном документацијом. 

 
 

IV 
 

Сходно свему наведеном помоћник министра - начелник Сектора, закључује Оквирни споразум у отвореном 
поступку јавне набавке добара, обликованом по партијама: Пнеуматици,18/20, и то: 
 

За Партију 1 - ПУ Бор на период од 3 (три) године (2020. 2021. и 2022. годину) са следећим понуђачама: 
1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
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За Партију 2 - ПУ Ваљево на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 

За Партију 3 - ПУ Врање на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 

За Партију 4 - ПУ Зајечар на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 

За Партију 5 - ПУ Зрењанин на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
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За Партију 6 - ПУ Јагодина на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 

 

За Партију 7 - ПУ Кикинда на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 

 

За Партију 8 - ПУ Крагујевац на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 

За Партију 9 - ПУ Краљево на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
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За Партију 10 - ПУ Крушевац на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 

 

За Партију 11 - ПУ Лесковац на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 

За Партију 12 - ПУ Ниш на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 

За Партију 13- ПУ Нови Пазар на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
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За Партију 14 - ПУ Нови Сад на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 

За Партију 15 - ПУ Панчево на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 

 

За Партију 16- ПУ Пирот на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 

 

За Партију 17 - ПУ Пожаревац на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
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За Партију 18 - ПУ Пријепоље на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 

 

За Партију 19 - ПУ Прокупље на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 

 

За Партију 20 - ПУ Смедерево на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 

 

За Партију 21 - ПУ Сомбор на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
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За Партију 22 - ПУ Сремска Митровица на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са 
следећим понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 

За Партију 23 - ПУ Суботица на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 

 

За Партију 24 - ПУ Ужице на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 

 

За Партију 25- ПУ Чачак на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
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За Партију 26 - ПУ Шабац на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 

 

За Партију 27 - ПУ за град Београд на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са 
следећим понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 

 

За Партију 28 – Седиште министарства на период од 3 (три) године (2020., 2021. и 2022. годину) са 
следећим понуђачама: 

1.  „Обнова“ д.о.о., Краљево, ул. Аеродромска 49  
2.  „Porsche Inter Auto“ d.o.o., Beograd, ул. Зрењанински пут 11 
3. Д.О.О. „Чајка М“ Чачак, Булевар Ослобођења 84  
4. „Felix Tim“ d.o.o., Beograd, Булевар Деспота Стефана 81 
5. „Coning“ d.o.o., Beograd, Аутопут за Нови Сад 68 
6. „Pneumaster“ d.o.o., Beograd, ул. Војводе Добрњца 26/5 
7. „Nikom“ d.o.o., Kragujevac, ул. Индустријска 20 
8. „Agrohim Kemoimpex“ d.o.o., Beograd, ул. Ресавска 66 
9. „Balkanprogres“ d.o.o., Kruševac, ул. Јована Симића 1 
 
 
На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву. 

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


