
Република Србија 
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 
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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДГОВОРИ НА 

ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ БР. 06/15 - УСЛУГЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА 
 
 

За јавну набавку мале вредности бр.06/15 – Услуге регистрације моторних возила 
Републичког хидрометеоролошког завода, наручилац је извршио измене и допуне 
конкурсне документације и то за следеће: 

 

 
Питањe: 
 

“Član 75,stav 1, tačka 5. ZJN predviđa kao obavezan uslov dokaz o posedovanju važeće dozvole 
nadležnog organa ukoliko je ona posebnim propisom predviđena. Za kasko osiguranje i svaku 
vrstu posredovanja i zastupanja u takvoj vrsti osiguranja Zakonom o osiguranju je predviđena 
dozvola koju izdaje Narodna banka Srbije.  
Ukoliko se usluge tehničkog pregleda i kasko osiguranja nalaze u istoj partiji, nemoguće je podneti 
ispravnu samostalnu ponudu, iako konkursna dokumentacija predviđa i samostalno nastupanje 
ponuđača.  
Zakon o bezbednosti saobraćaja, Zakon o osiguranju i Zakon o obaveznom osiguranju u 
saobraćaju jasno razgraničavaju koja privredna društva mogu da se bave tehničkim pregledom ( i 
obaveznim osiguranjem u saobraćaju), a koja osiguranjem imovine i kasko osiguranjem.” 
 
Одговор: 
 
На ово питање наручилац је дао одговор у објављеној измени и допуни конкурсне 
документације бр.404-73/15-8 од 01.06.2015. године.  
 
Питање: 
 
“Da li se u tabelu 1, obrazac 3, obrazac strukture cene, u rubriku “cena usluge kompletne 
registracije po jednom vozilu” upisuje i cena tehničkog pregleda, s obzirom da je u tabeli ispod  
( pod br. 17) izdvojena usluga “cena tehničkog pregleda za putnička vozila”? 
Ukoliko treba uračunati i cenu tehničkog pregleda u cenu “kompletne registracije”, molim da 
odgovorite za koja putnička vozila će se raditi dodatni tehnički pregledi (pod 17.) i koliko je takvih 
pregleda predviđeno? 
Ukoliko ne treba uračunati tehnički pregled u cenu “kompletne registracije”, molim da predvidite 
stavku :cena tehničkog pregleda za teretna vozila, kao  i za priključno vozilo. Da li u pomenutu 
rubriku treba upisati premiju bez poreza ( 5% na neživotna osiguranja) ili sa porezom, s obzirom 
da ovaj porez nije isto što i PDV i ne može se odbiti.” 

 
Одговор: 
 
Да, у Табели 1 у обрасцу бр.3 конкурсне документације, у колони “цена ускуге комплетне 
регистрације по једном возилу” неопходно је урачунати све трошкове које обухватају 
комплетну регистрацију возила, укључујући и технички преглед возила. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Питање: 
 

“U objašnjenju konkursne dokumentacije ste naveli da je potrebno primeniti premijski stepen  P-4 
za sva vozila, osim jednog koje je pretrpelo štetu.  
Ponuđačima je nemoguće da znaju koji je premijski stepen potrebno primeniti za to vozilo, jer ne 
znaju koji je premijski stepen prethodne polise, niti da li je bio jedan štetni događaj ili ih je bilo 
više. 
Naručiocu je nemoguće da zna, ukoliko se zadrži ovakav obrazac strukture cene, koji je ponuđač 
poštovao uputstvo o primeni osnovnog premijskog stepena ili uračunavanja poreza u cenu jer će u 
praksi premija osiguranja u najvećem broju slučlajeva biti niža od P-4, odnosno biće primenjen 
bonus sistem za sva vozila koja nisu izazvala štetni događaj. Visina bonusa, takođe zavisi od više 
faktora koji su ponuđačima nepoznati.” 
 
Одговор: 
 
За назначено оштећено возило из измене и допуне конкурсне документације бр.404-73/15-8 
од 01.06.2015. године, премијски степен је 5. 
 
Питање: 
 
“U objašnjenju konkursne dokumentacije od 22.06.2015. naručilac je dao spisak vozila za koja su 
neophodne usluge izdavanja nove saobraćajne dozvole, kao  i usluge prve registracije. Iz spiska 
vozila se vidi da su vozila već registrovana, odnosno da imaju registraske tablice, te im očigledno 
nije potrebna prva registracija.  
Nije jasno da li su im potrebne samo nove saobraćajne dozvole ili su odjavljena, pa su potrebne i 
tablice. Ukoliko su odjavljena, da li je registracija istekla ili do isteka ima manje od 30 dana, pa će 
se nova nalepnica izadati istovremeno sa tablicama, ili su u registraciji, pa je potrebno uračunati i 
novu nalepnicu” 

 
Одговор: 
 
За наведена возила објављена појашњењем бр. 404-73/15-13 од 22.06.2015. године 
неопходно је исказати услугу комплетне регистрације, која подразумева прибављање нових 
регистрских таблица, издавање нове саобраћајне дозволе са свим пратећим трошковима 
(технички преглед, административне таксе, издавање налепнице итд) 
 
Питање: 
 
Šta se zahteva u tabeli 1, obrazac 3, pod rednim brojevima  14,15,16 ? Da li je potrebno upisati 
samo cenu usluge ili i iznos taksi sa uslugom pribavljanja tih dokumenata? Da li se te usluge 
odnose na spisak vozila koji je objavljen kao dopuna konkursne dokumentacije 22.06.2015. ili su 
to vanredne usluge koje se ne mogu predvideti ( izgubljena dozvola, oštećena nalepnica i sl.) 
 
Одговор: 
 
Те ставке наручилац је предвидео као ванредне услуге чија би реализација била по потреби, 
а оне подразумевају комплетне услуге са свим пратећим трошковима.  
 
НАПОМЕНА: Наручилац је због измене извршио корекцију Табеле 1 у обрасцу бр. 3 
конкурсне документације, корекцију чл.2 модела уговора и корекцију спецификацију 
возила из прлога конкурсне документације, па их доставља у прилогу. 
 

за Комисију за јавну набавку  

           Братислав Татић, дипл.инж. 

 



 
ПОНУЂАЧ: _______________________________________________  Образац 3 
  
  ТАБЕЛА 1 

Ред.  
бр 

Тип возила 

Кол. 

Снага  
мотора 
(KW) 

Рад.  
запрем. 

Цена услуге 
комплетне 

регистрациј
е по једном 

возилу  

Цена услуге 
комплетне 

регистрације 
за тражену 
количину 

возила 
01. путничко, MБенз 4 40KW 1116цм3   
02. теретно, MБенз 4 43KW 1116цм3   
03. путничко, ЕДизел 2 81KW 1461цм3   
04. путничко, МБенз 1 55.2KW 1560цм3   
05. теретно, MБенз 5 62KW 1598цм3   
06. путничко, MБенз 1 59KW 1689цм3   
07. путничко, ЕДизел 1 74KW 1870цм3   
08. путничко, ЕДизел 1 125KW 1968цм3   
09. теретно, ЕДизел 1 79KW 2498цм3   
10. полуприколица, масе 

200кг, носивост 500 кг 1 /        /   

11. путничко, ЕДизел 1 127 2488цм3   
12. теретно, МБенз 2 40.5 1108цм3   

13. услуге издавања зелоног картона 
(цена по ком)  

14. услуге издавања међународног овлашћења 
(цена по ком)  

15. услуге издавања међународне возачке 
дозволе (цена по ком)  

16. одјава и прибављање регистарских таблица 
(цена по ком)  

17. прибављање дупликата саобраћајне дозволе 
(цена по ком)  

18. издавање дупликата налепнице (цена по ком)  

19. технички прегледи за путничка возила 
(цена по ком)  

20. Потпуно каско осигурање за возило под р.бр. 
20 прилога Уговора (Škoda Super B)   

21. 
Потпуно каско осигурање за возила под р.бр. 
18 и 19 прилога Уговора Dačia Daster (цена по 

ком) 
 

22. 
Потпуно каско осигурање за возила под р.бр. 
6, 7, 8, 9 и 10 прилога Уговора Dačia Logan 1.6  

(цена по ком)  
 

23. 
градске админ. таксе (град Ниш) за кретање 

теретног возила по граду до 3,5 тона без 
пешачког сектора (цена по једном возилу) 

 

УКУПНО (од 1 до 23) ________________ динара без ПДВ-а 

 

 



 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен 
подизвођачу          ________________ % 

( уписати проценат) 
Део предмета јавне набавке који ће извршити преко 
подизвођача      
 _________________________________________ 

      ( уписати ) 
 

Датум Понуђач 
М. П. 

 
 

Напомене 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да  су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац  понуде  потписују и 
печатом  оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе (у писаној форми у понуди) који ће попунити, потписати и 
печатом оверити образац понуде. 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНА (без ПДВ-а) 
Укупна цена предметних услуга без ПДВ-а 
(укупан збир ставки од 1 до 23 из Табеле 1) __________________  динара нето 

 

ЦЕНА (са ПДВ-ом) 
Укупна цена предметних услуга са ПДВ-ом   
 (укупан збир ставки од 1 до 23 из Табеле 1) 

 
 

          __________________     динара бруто 
 

РОК ИЗВРШЕЊА 

Рок извршења предметних услуга је 2 (два) дана од дана пријема захтева наручиоца. 
 

РОК ПЛАЋАЊА 
Плаћање ће се обављати након извршења 

предметних услуга, у року од 
(не краће од 15 дана нити дуже од 45 дана) 

___________ дана од дана достављања 
рачуна за извршене предметне услуге 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
Рок важења понуде (не може бити краћи од 

60 дана) 
 

 ______   дана од дана отварања понуда 



 

НАПОМЕНА: У моделу уговора конкурсне документације мења се чл.2, па исправљени 
текст гласи: 

Члан 2. 
 

 Извршилац ће у складу са датом понудом извршити регистрацију следећих возила:  
 

Ред.  
бр 

Тип возила 
Кол. 

Снага  
мотора 
(KW) 

Рад.  
запрем. 

01. путничко, MБенз 4 40KW 1116цм3 
02. теретно, MБенз 4 43KW 1116цм3 
03. путничко, ЕДизел 2 81KW 1461цм3 
04. путничко, MБенз 1 55.2KW 1560цм3 
05. теретно, MБенз 5 62KW 1598цм3 
06. путничко, MБенз 5 59KW 1689цм3 
07. путничко, ЕДизел 1 74KW 1870цм3 
08. путничко, ЕДизел 1 125KW 1968цм3 
09. теретно, ЕДизел 1 79KW 2498цм3 
10. полуприколица 1 /        / 
11. путничко 1 127 2488цм3 
12. теретно 2 40.5 1108цм3 

 
 (Спецификација возила дата у прилогу овог уговора). 

 
 Такође, Извршилац се обавезује да на захтев Наручиоца изврши и следеће услуге: 
 
- регистрацију новог возила,  
- продужење регистрације регистрованог возила,  
- издавање зеленог картона за возила,  
- издавање међународног овлашћења за возила,  
- издавање међународне возачке дозволе за возаче,  
- одјаву и прибављање регистарских таблица,  
- прибављање дупликата саобраћајне дозволе,  
- издавање дупликата налепнице, 
- технички преглед за возила, 
- каско осигурање за моторна возила, 
- градске админ. таксе (град Ниш) за кретање теретног возила по граду до 3,5 тона без 

пешачког сектора 
 



 
 

VOZILA   RHMZS  ZA  REGISTRACIJU  U  2015. god. 
 

 
Red. 
Br. 

 

Registarski 
br. 

 

Tip vozila Vrsta 
vozila 

Rad. 
zap. 

God. 
proiz. 

Nos. 
(kg) 

Sna
ga 

mot. 

                          Br. motora                                 Br. šasije 
 

01. BG 540-ŽĐ Zastava Skala 1.1 
poli 

TERETNO 1116 2006 350 43 128A.0641613770     VX1128A0001302805 

02. BG 540-ŽD Zastava Skala 1.1 
poli 

TERETNO 1116 2006 350 43 128A.0641613771     VX1128A0001302818 

03. BG 024-YG Zastava Skala 1.1 
poli 

TERETNO 1116 2007 350 43 128A0641621885     VX1128A0001302956 

04. BG 073-BH Zastava Skala 1.1 
poli 

TERETNO 1116 2007 350 43 128A0641621957       VX1128A0001302951 

05 BG 047-AR Mahindra Goa DX 
2.5 

TERETNO 2498 2009 570 79 BU84F61104                             MA1TM4BUL92061073 

06. BG 566-GA Dačia Logan 1.6 TERETNO  1598 2011 800 62 K7MA800UA31645      UU1FSD13546395437 

07. BG 566-JI Dačia Logan 1.6 TERETNO 1598 2011 800 62 K7MA800UA31642      UU1FSD13546395440 
 

08. BG 566-HT Dačia Logan 1.6 TERETNO 1598 2011 800 62 K7MA800UA31643      UU1FSD13546395436 
 

09. BG 566-HC Dačia Logan 1.6 TERETNO 1598 2011 800 62 K7MA800UA31526      UU1FSD13546395438 
 

10. BG 566-JL Dačia Logan 1.6 TERETNO 1598 2011 800 62 K7MA800UA31640     UU1FSD13546395439 
 

11. BG 149-NO Jugo 1.1 Koral PUTNIČKO 1116 2003 / 40.5 128A064-1584584     VX1145A00-01085420 
 

12. BG 214-ĐU Opel Vivaro kombi PUTNIČKO 1870 2007 / 74 F9QU7C669132    W0LJ7BCA67V622722 
 

13. BG 217-ĐE Berlingo Citroen PUTNIČKO 1560 2008 / 55.2 PSA9HW10JBAWOO48877  VF7GJ9HWC8NO15232 
 



14. BG 307-ĐČ Jugo 1.1 Koral PUTNIČKO 1116 2003 / 40.5 128A064-1585420  VX1145A00-01085722 
 

15. BG 307-ĐD Jugo 1.1 Koral PUTNIČKO 1116 2003 / 40 128A064-1579343     VX1145A00-01081657 
 

16. BG 307-IK Jugo 1.1 Koral PUTNIČKO 1116 2003 / 40 128A064-1578984     VX1145A00-01081546 
 

17. BG 484-NW          Lada Niva 1.7 PUTNIČKO 1689 2006 / 59.5 212148525677                               XTA21214061830527 
 

18. BG 557-GV Dačia Daster PUTNIČKO 1461 2010 /                          81                 K9KJ898D015186    UU1HSDACN44263269 
 

19. BG 540-UG Dačia Daster PUTNIČKO 1461 2010 / 81                 K9KJ898D015188    UU1HSDACN44263268 
 

20. BG 591-GN Škoda Super B PUTNIČKO 1968 2011 /                         125                           CFG353343 TMBAF63T9C9015043 
 

21. AC-551BG Samogradnja POLUPRI-
KOLICA 

/ 2005 500        /  PUS71020500332 

22. BG  623-SR Lada Niva 1.7  PUTNIČKO 1689 2011 / 59.5 212149440378 XTA212140B2031628 

23. BG 820-CF Lada Niva  1.7 PUTNIČKO 1689 2012 / 59.5 212149462092 XTA212140C2048059 

24. BG 623-ŠU Lada Niva  1.7 PUTNIČKO 1689 2011 / 59.5 212149440345 XTA212140B2031647 

25. BG 623-ŠY Lada Niva  1.7 PUTNIČKO 1689 2011 / 59.5 212149462172 XTA212140C2048047 

26. BG 765-WP Nissan Pathfinder  PUTNIČKO 2488 2008 / 127 YD25972437A VSKJVWR51U0310998 

27. BG 684-CD Fiat Seicento van 1.1 TERETNO 1108 2006 745 40.5 187A10003539751 ZFA18700001241525 

28. BG 787-AĐ Fiat Seicento van 1.1 TERETNO 1108 2006 745 40.5 187A10003547159 ZFA18700001241944 
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