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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 03/18 – УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА И 

РЕГИСТРАЦИЈЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА РЕПУБЛИЧКОГ 
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА 

 
 
 

За јавну набавку мале вредности бр. 03/18 – услуге техничког прегледа и регистрације 
моторних возила Републичког хидрометеоролошког завода, постављена су следећа питања 
понуђача: 

 
 

Питањe 1: 
 

 
 

 

Одговор 1: 
 

 
Због економичности и великог броја возила на локацији седишта наручиоца, 
остајемо при првобитном захтеву да се технички прегледи врше на територији 
општина Чукарица или Раковица. 
 
Технички прегледа за полуприколицу SAMOGRADNJA, AC-551BG, врши се на 
локацији Нови Сад. 
 
У Обрасцу понуде бр. 3, у последњем реду у табеларном приказу, неопходно је 
дати укупну збирну цену за сву тражену количину из табеле. 
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Питањe 2: 
 
 

“S obzirom na čl. 63 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 
68/2015) potrebno nam je pojašnjenje konkursne dokumentacije, a konkretno na stranici 20 
Obrasca ponude pod rednim brojem 30, 31 i 32 stoji kompletan usluga promene nosivosti vozila 
Zastava Skala 1.1 Poli, sa 350 kg na 515 kg  (po kom); kompletna usluga promene nosivosti vozila 
Mahindra Goa sa 860 kg na 1000 kg (po kom) i kompletna usluga promene nosivosti vozila 
Mahindra Bolero sa 850 kg na 1000 kg (po kom). Nedoumica postoji u tome da li je ustanovljena 
greška na pločici u kojoj piše maksimalna dozvoljena nosivost pa zbog toga menjate ili je to vaša 
želja? Promena nosivosti vozila se može izvršiti samo na osnovu  prethodnog ispitivanja vozila 
gde je utvrđeno da se kompletna nosivost vozila na pločici ne slaže sa stvarnim stanjem stvari i 
podatkom u saobraćajnoj dozvoli (sve to na osnovu Pravilnika o ispitivanju vozila i Pravilnika o 
podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima). 
Samovoljno se ne može menjati nosivost vozila. Ako takva odluka postoji mi možemo da 
iskažemo cenu u datim kolonama, u suprotnom može da dođe do situacije da ne možemo da 
izvršimo naznačenu uslugu a ne našom krivicom.”  

 
 
 
 
Одговор 2: 
 
За поменута возила мења се тражена носивост због неслагања података из плочица 
на возилима са подацима из саобраћајних дозвола. 
 
 
 

 
 
 за Комисију за јавну набавку 
 
  

             Братислав Татић, дипл. прав. 
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