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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДГОВОРИ НА 
П'ОСТАВЉЕНА 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: 

 

 
1. На страни 6 конкурсне документације, у условима за учешће у поступку јавне набавке, 

после тачке 5) додаје се следећи услов под тачком 6): 
 
“6) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 
5) Закона” 
 

2. На страни 7 конкурсне документације мења се текст првог пасуса, па исправљен текст 
гласи: 
 
“Испуњеност обавезних и додатних услова, осим обавезног услова под тачком 6) за 
учешће у поступку предметне  јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, 
понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV 
одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона, 
дефинисане овом конкурсном документацијом” 
 

3. На страни 7 конкурсне документације, после другог пасуса убацује се следећи пасус: 
 
“Испуњеност услова за учешће у поступку из тачке 6) понуђач доказује достављањем 
фотокопије овлашћења - решења Министарства унутрашњих послова за обављање 
услуге техничког прегледа моторних возила” 
 

4. На страни 20 конкурсне документације бришу се следеће ставке: 
 

- ставка 15: одјава и прибављање треће регистарске таблице; 
- ставка 18: издавање потврда за коришћење возила до нове регистрације возила; 
- ставка 20: услуга шлеповања возила са утоваром и истоваром возила; 
 

5. На страни 5 и 23 бришу се следеће наведене ставке: 
 

- одјава и прибављање треће регистарске таблице;  
- издавање потврда за коришћење возила до нове регистрације возила;  
- шлеповање возила са утоваром и истоваром возила. 

 
6. допуну спецификације возила за регистрацују из табеле прилога модела уговора; 
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Питање: 
 

“Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju, privredna društva koje se bave tehničkim 
pregledom vozila su ovlašćena i za prodaju polisa obaveznog osiguranja u saobraćaju (pod 
određenim, lako dokazivim, uslovima), ali nisu ovlašćena za prodaju kasko osiguranja. Prema 
Zakonu o osiguranju, ostalim vrstama osiguranja, i u smislu posredovanja i zastupanja, mogu se 
baviti samo privredna društva koja poseduju ovlašćenje Narodne banke Srbije. 
Privredno društvo ne može imati istovremeno oba ova ovlašćenja, te je potrebno da konkursnu 
dokumentaciju razdvojite u najmanje dve partije i kao obavezni uslov navedete posedovanje 
zakonom propisanih dozvola za obavljanje delatnosti” 
 
Одговор: 
 
Захтев наручиоца је да понуђач обезбеди услугу посредовања куповине како обавезног ауто 
осигурања, тако и каско осигурања за наведена возила од овлашћених осигуравајућих кућа. 
То подразумева да понуђач, уколико сам не задовољава тражени захтев наручиоца, има 
могућност да понуду достави удружено са овлашћеним правним лицем за продају обавезног 
ауто осигурања и каско осигурања.   
 
Питањe: 
 
“Kao dodatni uslov navodite posedovanje poslovnog prostora na teritoriji određenih gradskih 
opština, koje su veoma razuđene. Zahtev u pogledu udaljenosti prostora ponuđača od sedišta ili 
parkirališta naručioca je razumljiv sa stanovišta ekonomičnosti,  te predlažemo da ovaj zahtev 
preformulišete u određenu udaljenost od vašeg sedišta” 
 
Одговор: 
 
Иако је овај захтев логичан са становишта близине понуђача, наручилац неће променити 
наведени услов из конкурсне документације, јер би начин доказивања испуњености 
предложеног захтева био нетранспарентан и захтевало би комплексну методологију 
доказивања да ли понуђач стварно задовољава такав услов, док услов који наручилац 
захтева у конкурсној документацији се може доказати кроз поверу адресе наведене локације 
понуђача.   
 
Питање: 
 
“Nije naznačeno za koja vozila je potrebno uplatiti novu saobraćajnu dozvolu, za koja vozila je to 
prva registracija (nove tablice)” 
 
Одговор: 
 
Наручилац је тренутно у фази прибављања возила типа LADA NIVA 1.7 (4 kom), FIAT 
SEICENTO VAN 1.1 (2 ком) и NISSAN PATHFINDER 2.5 (1 ком), па ће се детаљна 
спецификација возила, за која су неопходне услуге прибаљања нових саобраћајних дозвола 
и прве регистрације, доставити понуђачима накнадно, у току поступка, а пре истека рока за 
подношење понуда. 
 
 
Питање: 
 
“nije uzeto u obzir da se prilikom određivanja premije obaveznog osiguranja primenjuje bonus-
malus sistem” 
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Одговор: 
 
Наручилац поседује једно возило типа “Dacia Logan 1.6, рег.бр. BG 566 JI”  (ставка 7 из 
табеле спецификације возила) које је претрпело штету, док остала возила нису имала штете. 
 
 
 
Питање: 
 
“Zašto se zahteva (pod r.br.24) uplata gradske administrativne takse za grad Niš od tehničkog 
pregleda koji se nalazi na beogradskoj opštini Rakovica ili Čukarica? Da li se zahteva i 
pribavljanje te dozvole od Grada Niša” 
 
Одговор: 
 
Ове административне таксе се уплаћује у укупном износу од 4.230,00 динара као годишња 
такса по возилу типа Dacia Logan 1.6, с тим што је наручилац предвидео два таква возила 
(ставка 8 и 9 из табеле спецификације возила), па као таква представља вредност за коју је 
наручилац проценио да није целисходно одвојити као посебан поступак јавне набавке. С 
тим у вези, неопходно је да понуђач посредује у плаћању наведених административних 
такси која ће бити неопходна за добијање назначене дозволе Града Ниша за кретање 
назначених теретних возила. 
 
  
 
Питањe: 

 
“Molimo Vas da pojasnite tabelu SPECIFIKACIJA VOZILA RHMZ za teretna vozila i to redne 
brojeve 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. gde nije unešena nosivost pomenutih teretnih vozila, a vezano za 
javnu nabavku male vrednosti o6/15.” 
 
Одговор: 

 
У прилогу вам достављамо допуну спецификације возила Републичког 

хидрометеоролоког завода за регистрацију у 2015. години. 
 

 
 
 
 
 

за Комисију за јавну набавку  

           Братислав Татић, дипл.инж. 
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