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РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 
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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 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 исправку 
обрасца бр.1 (образац понуде) достављеног у измени и допуну бр. 404-73/15-18 од 
30.06.2015. године, која се односи на количине возила, па је исправљен образац 
дат у прилогу. 

 

 
 

за Комисију за јавну набавку  

           Братислав Татић, дипл.инж. 
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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 5 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 
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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 
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