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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне  документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 03/18, деловодни број 404-8/18-1 од 01. 02. 2018. године 
и Решења о именовању Комисије за јавну набавку бр. 404-8/18-2 од 01. 02. 2018. 
године, припремљена је: 
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за јавну набавку мале вредности услуге – услуге техничког прегледа и 

регистрације моторних возила Републичког хидрометеоролошког завода 
ЈНМВ бр. 03/18 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Републички хидрометеоролошки завод 
Адреса: ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 Београд 
Интернет страница: www.hidmet.gov.rs 

 
2. Врста поступка јавне набавке: 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 
 
3. Предмет јавне набавке: 
Предмет јавне набавке број 03/18 су  услуге – услуге техничког прегледа и регистрације 
моторних возила Републичког хидрометеоролошког завода.  
 
Ознака из општег речника набавке: 71631200 – услуге техничког прегледа возила. 

 
4. Контакт  
Лице за контакт:  Бранислава Илић 
Контакт тел: 011/3050-863 

  Е-mail адреса: nabavka@hidmet.gov.rs 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 
 
 
1. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке број 03/18 су услуге – услуге регистрације моторних возила 
Републичког хидрометеоролошког завода.  
 
Ознака из општег речника набавке: 71631200 – услуге техничког прегледа возила. 
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III  ОПИС УСЛУГА И ЕВЕНТУАЛНО ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА 
ПРЕДМЕТНОМ НАБАВКОМ 

 

Предмет јавне набавке представљају следеће услуге: 
 

- регистрација новог возила;  
- продужење регистрације регистрованог возила;  
- издавање зеленог картона за возила;  
- издавање међународног овлашћења за возила;  
- издавање међународне возачке дозволе за возаче;  
- одјава возила;  
- издавање нових таблица; 
- издавање саобраћајне дозволе; 
- издавање дупликата регистрационе налепнице;  
- промена носивости; 
- технички преглед за возила; 

 

Преглед возила: 
01. теретно, MБенз (Фиат  Seicento) 2 40 1108 
02. теретно, MБенз (Застава поли) 3 43 1116 
03. путничко, ЕДизел (Цитроен Берлинго) 1 55.2 1560 
04. теретно, ЕДизел (Застава Ривал) 1 60 2499 
05. путничко, МБенз (Лада Нива) 4 61 1690 
06. теретно, MБенз (Дачиа Логан) 5 62 1598 
07. путничко, Мбенз (Опел Астра) 1 74 1598 
08. путничко, Мбенз (Шкода Фабиа) 3 47 1198 
09. теретно, ЕДизел (Махиндра Болеро) 5 72.5 2498 
10. путничко-комби, ЕДизел (Опел Виваро) 1 74 1870 
11. теретно, ЕДизел (GAZ) 6 75 2417 
12. теретно, ЕДизел (Застава Турбо Ривал) 1 76 2800 
13. теретно, ЕДизел (Махиндра Гоа) 14 79 2498 
14. путничко, ЕДизел (Махиндра Гоа) 1 79 2498 
15. путничко, ЕДизел (Дачиа Дастер) 2 81 1461 
16. теретно, ЕДизел (Турбо Зета) 1 100 3908 
17. путничко, ЕДизел (Шкода Супер Б) 1 125 1968 
18. путничко, ЕДизел (Нисан) 1 126 2488 
19. полуприколица 1 / / 

 
НАПОМЕНА: За обавезно ауто-осигурање возила, обрачунава се висина премиje за сва 
возила за 4. (основни) премијски степен. Приликом регистрације возила обрачунаваће се 
према коефицијентима премијских степена за свако возило појединачно.  

 
 
 
 
 
 

               Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 03/18  5/35 

 



   

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који   
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 
чл. 75. Закона, и то: 

 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за  
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,  
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 
ст. 1. тач. 2) Закона); 

 
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са  прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

 
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 
75. ст. 2. Закона); 

 

5) 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). 

 
1.2. Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  у  складу  са 

чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 
75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

 
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
   1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 

Испуњеност обавезних и додатних услова, осим обавезног услова под 
тачком 5) 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. 

 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар 
као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење 
за потписивање. 
 
Испуњеност услова за учешће у поступку из тачке 5) понуђач доказује 
достављањем фотокопије овлашћења - решења Министарства унутрашњих 
послова за обављање услуге техничког прегледа моторних возила 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да  
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V 
одељак 3.), потписану од стране  овлашћеног лица подизвођача и оверену 
печатом. 

 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова 
(обавезних и додатних услова). У овом случају доказ из члана 77. став 1. тачка 2) 
до 4) Закона не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 

 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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Образац 1 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 
 

И З Ј А В У 
 
Понуђач     [навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке услуга – услуге техничког прегледа и регистрације 
моторних возила Републичког хидрометеоролошког завода, број 03/18, испуњава све 
услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван   за   кривична  дела  против  привреде,  кривична  дела против  
животне средине,  кривично  дело  примања  или  давања мита, кривично 
дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле  порезе, доприносе и друге јавне дажбине у  
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде; 

 
 
Место: _______________      Понуђач: 
Датум: _______________   М.П.  __________________________ 
 
 
Напомена:  Уколико понуду подноси група понуђача,  Изјава  мора  бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 2 
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

 
 
 

И З Ј А В У 
 
Подизвођач                             [навести назив 
подизвођача]у поступку јавне набавке услуга – услуге техничког прегледа и 
регистрације моторних возила Републичког хидрометеоролошког завода, број 03/18, 
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван  за  кривична   дела  против  привреде,  кривична  дела против  
животне средине, кривично  дело  примања  или  давања мита, кривично 
дело преваре; 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у  
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији). 

 
 
 
Место: _______________      Подизвођач: 
Датум: _______________   М.П.  __________________________ 
 
 
Напомена:  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем , Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 
САСТАВЉЕНА 

 

• Понуда мора бити састављена на српском језику и остала документација која се 
односи на понуду мора бити на српском језику. Дозвољено је да се део понуде који 
се односи на техничке описе предмета набавке достави и на енглеском језику. 
Наручилац задржава право да приликом оцењивања понуда захтева од понуђача да 
за део који је дат на енглеском језику достави превод на српски језик, у ком случају 
ће за оцењивање бити релевантан превод на српском језику. 

 

      2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

• Понуђач је у обавези да сачини понуду у складу са конкурсном документацијом и 
позивом за подношење понуда. 

• Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. 

• Понуђач попуњава тражене обрасце читко, у предвиђена поља за попуњавање или 
заокружују дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности 
попуњени (осим ако то није другачије назначено), а садржај јасан и недвосмислен. 

• Сви обрасци морају бити потписани и оверени од стране овлашћеног лица понуђача. 
Уколико понуду подноси понуђач са поизвођачем, обрасци који су предвиђени за 
подизвођаче морају бити потписани и оверени од стране овлашћеног лица 
подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на 
члана групе морају бити потписани и оверени од стране овлашћеног лица члана 
групе. 

• Модел уговора потписује и оверава овлашћено лице понуђача ако понуду подноси 
самостално или са подизвођачем, или овлашћено лице овлашћеног члана групе 
понуђача, тј. овлашћено лице носиоца посла, ако понуду подноси група понуђача, у 
складу са споразумом из члана 81. став 4. Закона. 

• На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

• У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 

• Понуду доставити на адресу: Републички хидрометеоролошки завод, ул. Кнеза 
Вишеслава бр. 66, 11030 Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – 
услуге техничког прегледа и регистрације моторних возила Републичког 
хидрометеоролошког завода, ЈНМВ бр. 03/18 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 
сматра благовременом уколико је примљена од стране  наручиоца до 13. 02. 2018. 
године до 12:00 часова, а јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 12:30 
часова у малој сали РХМЗ-а. 

• Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се  
понуда  налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум понуде 
према редоследу приспећа.  Уколико је понуда достављена непосредно наручилац 
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ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 
навести датум и сат пријема понуде. 

• Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом. 

 

Понуда мора да садржи: 
- Попуњен, потписан и оверен  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ 

ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА (Образац бр. 1) 
- Попуњена, потписана и оверена  ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ 

УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ (Образац бр. 2, само у случају да се даје понуда са подизвођачем) 

- Попуњен, потписан и оверен  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Образац бр. 3) 
- Попуњен, потписан и оверен  МОДЕЛ УГОВОРА (Напомена: Уговорнe странe 

попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем и члан 
групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача 
потписати уговор) 

- Попуњен, потписан и оверен  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (Образац бр. 4) 
- Попуњен, потписан и оверен  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

(Образац бр. 5, овај образац није обавезан) 
- Попуњен, потписан и оверен  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

(Образац бр. 6) 
- Попуњен, потписан и оверен  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ 

ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА (Образац бр. 7) 
 

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Републички 
хидрометеоролошки завод, ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 Београд, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуга – услуге техничког прегледа и регистрације 
моторних возила Републичког хидрометеоролошког завода, ЈНМВ бр. 03/18 – НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну услуга – услуге техничког прегледа и регистрације моторних 
возила Републичког хидрометеоролошког завода, ЈНМВ бр. 03/18 – НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуга – услуге техничког прегледа и регистрације 
моторних возила Републичког хидрометеоролошког завода, ЈНМВ бр. 03/18 – НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – услуге техничког прегледа и 
регистрације моторних возила Републичког хидрометеоролошког завода, ЈНМВ бр. 
03/18- НЕ ОТВАРАТИ”. 
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду  подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој  понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 

 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде  
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде 
наводи назив и  седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који  
подноси  понуду  са  подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). Понуђач у 
потпуности одговара наручиоцу  за извршење обавеза из поступка јавне  набавке,  
односно  извршење  уговорних  обавеза,  без  обзира  на  број подизвођача. 
Понуђач  је  дужан  да  наручиоцу,  на  његов  захтев,  омогући  приступ  код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити  
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
• понуђачу који ће издати рачун, 
• рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
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у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). Понуђачи из групе 
понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке  и  уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОКОВИ ИЗВРШЕЊА, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Наручилац захтева да се плаћање обавља након извршења предметних услуга. Рок 
плаћања понуђач уписује у образац понуде и не може бити краћи од 15 дана и не дужи од 
45 дана од дана пријема рачуна за извршење предметних услуга. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

 Захтев у погледу начина и рока извршења предметних услуга 
Понуђач – Извршилац ће предметне услуге почети да обавља одмах након пријема захтева 
наручиоца и достављања уредне документације за вршење предметних услуга. 
Рок извршења предметних услуга не може бити дужи од 2 (два) дана. 
Понуђач је у обавези да наручиоцу омогући техничке прегледе на локацијама наведеним у 
Прилогу 1 модела уговора (спецификација возила). За возила која се налазе на територији 
града Београда неопходно је да се технички прегледи обаве на подручју територије 
Општине Раковица или Општине Чукарица. Да би испунили захтев наручиоца, понуђачи 
нису у обавези да поседују пословни простор на датим локацијама, већ могу обезбедити 
код других правних лица да се предметне услуге обаве по датој понуди понуђача (у том 
случају понуда се даје са подизвођачем). 
Понуђач је у обавези да сву техничку документацију неопходну за извршење предметних 
услуга, преузме од наручиоца на адреси наручиоца: ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 
Београд. Након извршених предметних услуга документацију је неопходно вратити 
наручиоцу.    
 

 

Захтев у погледу рока важења понуде  
 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  на  може мењати 
понуду. 

 

  Други захтеви  
  Наручилац нема друге захтеве. 
 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност. У цену неопходно 
обухватити све трошкове који су потребни за извршење услуга. Цена предметних услуга на 
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коју утиче понуђач је фиксна за све време трајања уговора. Цена предметних услуга, на коју 
не утиче сам понуђач (административне таксе и сл.), може бити променљива у складу са 
законским прописима који уређују ту област. За промену цене понуђач мора добити писану 
сагласност наручиоца. 

Понуђена цена без ПДВ-а, дата у обрасцу понуде, представља збир укупних цена 
регистрације возила и једничних цена наведених услуга и као таква представља дату цену 
понуђача која ће се узимати приликом рангирања понуда. Укупна уговорена цена биће 
дефинисана до максималног износа планираних и одобрених средстава наручиоца.  

Јединичне цене дате у понуди морају бити у оквиру тржишних цена, а уколико се 
установи да дате јединичне цене нису у оквиру тржишних, наручилац ће такву понуду 
одбити као неприхватљиву 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 

 

10.  ПОДАЦИ  О  ВРСТИ,  САДРЖИНИ,  НАЧИНУ  ПОДНОШЕЊА,  ВИСИНИ  И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Наручилац нема захтева за наведено. 
 

11.  ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне  
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре 
истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор  објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Додатне информације или појашњења достављају се наручиоцу поштом на адресу: 
Републички хидрометеоролошки завод, ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 Београд, или 
електронском поштом на електронску пошту: nabavka@hidmet.gov.rs са напоменом 
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације 
ЈНМВ бр. 03/18 – услуге техничког прегледа и регистрације моторних возила 
Републичког хидрометеоролошког завода”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво 
на начин одређен чланом 20. Закона. 
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13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном  
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,  
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити  примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 

 

14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Наручилац нема захтева за наведено. 
 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума “најниже понуђене 
цене”. 
 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ  КОЈИХ ЋЕ  НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ  ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, предност ће имати понуда која је 
дата са повољнијим (дужим) роком плаћања, а уколико понуде имају и исти рок плаћања, 
предност ће имати понуда која има дужи рок важења понуде. 
 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном  одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
(Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
 

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

19.  НАЧИН  И  РОК  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ЗАХТЕВА  ЗА  ЗАШТИТУ  ПРАВА 
ПОНУЂАЧА 
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који 
има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне 
набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца 
противно одредбама овог закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се 
истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 
непосредно, електронском поштом на e-mail: nabavka@hidmet.gov.rs или препорученом  
пошиљком са повратницом на адресу: ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 Београд, са 
назнаком “ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈНМВ БР. (уписати број и назив 
јавне набавке)”. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке  радње  наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права 
оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 
документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране 
наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке 
о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту 
права је 5 дана од дана пријема одлуке. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати 
радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или 
могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права  
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца 
за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом  
подношења претходног захтева. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, 
шифра плаћања: 253, позив на број (уписати број или ознаку јавне набавке), сврха уплате: 
ЗЗП; уписати назив наручиоца и број или ознаку јавне набавке, прималац: буџет Републике 
Србије. Поступак  заштите права  понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -  167. Закона о 
јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона. 
 

21. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
 

Након закључења уговора наручилац може да повећа обим предмета јавне набавке, 
с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне 
вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања 
уговора не може да буде већа од вредности из чл. 39. став 1. Закона о јавним 
набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
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Образац 3 
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр   __________ од  ___________  за јавну набавку услуга – услуге техничког 
прегледа и регистрације моторних возила Републичког хидрометеоролошког завода, ЈНМВ 
бр. 03/18 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
 

А) САМОСТАЛНО 
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ      Образац 3 
 

 
1) 

 
Назив подизвођача:  

  
Адреса:  

  
Матични број:  

  
Порески идентификациони број:  

  
Име особе за контакт:  

 
 

Проценат укупне вредности 
набавке који ће  извршити подизвођач: 

 

 
 

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача:  

  
Адреса:  

  
Матични број:  

  
Порески идентификациони број:  

  
Име особе за контакт:  

 
 

Проценат укупне вредности набавке 
који ће  извршити подизвођач: 

 

 
 

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду  
са  подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,   
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ   Образац 3 
 
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира  у  довољном  
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
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5) ПОНУЂАЧ: _______________________________________________              Образац 3 
   ТАБЕЛА 1 

Ред. 
бр. Тип возила Кол. 

Снага 
мотора 
(KW) 

Рад. 
запрем

. 

Цена комплетне 
регистрације по 
једном возилу 

(дин. без ПДВ-а) 

Цена компл. 
регистрације за 

тражену кол. 
возила (дин. без 

ПДВ-а) 
1. теретно, MБенз (Фиат  Seicento) 2 40 1108   
2. теретно, MБенз (Застава поли) 3 43 1116   
3. путничко, ЕДизел (Цитроен Берлинго) 1 55.2 1560   
4. теретно, ЕДизел (Застава Ривал) 1 60 2499   
5. путничко, МБенз (Лада Нива) 4 61 1690   
6. теретно, MБенз (Дачиа Логан) 5 62 1598   
7. путничко, Мбенз (Опел Астра) 1 74 1598   
8. путничко, Мбенз (Шкода Фабиа) 3 47 1198   
9. теретно, ЕДизел (Махиндра Болеро) 5 72.5 2498   

10. путничко-комби, ЕДизел (Опел Виваро) 1 74 1870   
11. теретно, ЕДизел (GAZ) 6 75 2417   
12. теретно, ЕДизел (Застава Турбо Ривал) 1 76 2800   
13. теретно, ЕДизел (Махиндра Гоа) 14 79 2498   
14. путничко, ЕДизел (Махиндра Гоа) 1 79 2498   
15. путничко, ЕДизел (Дачиа Дастер) 2 81 1461   
16. теретно, ЕДизел (Турбо Зета) 1 100 3908   
17. путничко, ЕДизел (Шкода Супер Б) 1 125 1968   
18. путничко, ЕДизел (Нисан) 1 126 2488   
19. полуприколица 1 / /   
20. услуге издавања зеленог картона (цена по ком)  
21. услуге издавања међународног овлашћења (цена по ком)  
22. услуге издавања међународне возачке дозволе (цена по ком)  
23. услуге одјаве возила (цена по ком)  
24. услуге издавања нових таблица (цена по ком)  
25. услуге издавања саобраћајне дозволе (цена по ком)  
26. услуге техничког прегледа за путничка возила (цена по ком)  
27. услуге техничког прегледа за теретна возила (цена по ком)  
28. услуге издавања дупликата регистрац. налепнице (по ком)   
29. комплетна услуга регистрације возила под бр. 31 из Прилога 1 – 

спецификација возила које је одјављено  

30. комплетна услуга промене носивости возила Застава Скала 1.1 Поли, 
са 350 кг на 515 кг (по ком)  

31. комплетна услуга промене носивости возила Махиндра Гоа са 860 кг 
на 1000 кг(по ком)  

32. комплетна услуга промене носивости возила Махиндра Болеро са 850 
кг на 1000 кг (по ком)  

УКУПНО (од 1 до 32) ________________ динара без ПДВ-а 
 
НАПОМЕНА:  Цена комплетне регистрације подразумева цену свих услуга у вези са 
регистрацијом (осигурање, административне таксе и др.), осим цене услуге техничког прегледа. 
   

ПОТПИС И ОВЕРА ПОНУЂАЧА _________________________ 
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Образац 3 
 
ПОНУЂАЧ: _______________________________________________________       

 

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. 

 
 

 
Напомена 
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 32 из Табеле 1) __________________  динара нето 

 

ЦЕНА (са ПДВ-ом) 
Укупна цена предметних услуга са ПДВ-ом   
 (укупан збир ставки од 1 до 32 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 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 03/18 21/36 

 



   

VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА И РЕГИСТРАЦИЈЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА 

 

Између:  
 

Закључен између: 
 
Наручиоца: РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, са седиштем у 
Београду, улица Кнеза Вишеслава бр. 66, ПИБ: 102217008, матични број: 07003706; 
Телефон: 011/3050-923, кога заступа директор (попуњава наручилац) (у даљем тексту: 
Наручилац) 
 
и 
.......................................................................................................................................... 
са седиштем у:  ..........................................., улица: .....................................................,  
ПИБ: ............................................    Матични број:   ..................................................... 
Број рачуна: ..............................................  Назив банке:......................................,  
Телефон:    ........................................   Телефакс:  .......................................................... 
кога заступа:  ................................................................................................................... 
(у даљем тексту: Извршилац), 
 
и са понуђачима из групе понуђача / са подизвођачима:                                        
 
а) ________________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________________ 
б) ________________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________________ 
 
Ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“, ако наступа 
 са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попунити податке.  
 Уколико самостално наступа није потребно попуњавати овај део. 
 
Основ уговора: ЈНМВ бр. 03/18 
Број и датум одлуке о додели уговора: (попуњава наручилац) 
Понуда изабраног понуђача бр: (попуњава наручилац) 
 
ПРЕДМЕТ: УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА И РЕГИСТРАЦИЈЕ МОТОРНИХ 
ВОЗИЛА РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА 
 
Уговорне стране констатују:    
 
 - да је Наручилац на основу члана 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама 
(Службени гласник Републике Србије, брoj 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: 
Закон), а на основу позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки 
и на интернет страници Наручиоца, дана (попуњава наручилац), спровео поступак јавне 
набавке мале вредности услуга бр. 03/18 - услуге техничког прегледа и регистрације 
моторних возила Републичког хидрометеоролошког завода; 
 - да је Извршилац дана (попуњава Наручилац), доставио понуду број (попуњава 
Извршилац) која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца и саставни је део уговора; 
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 -  да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде 
Извршиоца и Одлуке о додели уговора број (попуњава Наручилац), изабрао Извршиоца 
за извршење предметних услуга. 

Члан 1. 
 

Овим уговором се на основу избора најповољнијег понуђача у поступку јавне 
набавке мале вредности бр. 03/18, утврђују међусобна права и обавеза Наручиоца и 
Извршиоца за набавку предметних услуга у свему према понуди Извршиоца бр. 
(попуњава наручилац), која је саставни део овог Уговора, а након спроведеног поступка 
и донете Одлуке о избору најповољније понуде бр. (попуњава наручилац). 

 
Члан 2. 

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

01. теретно, MБенз (Фиат  Seicento) 2 40 1108 
02. теретно, MБенз (Застава поли) 3 43 1116 
03. путничко, ЕДизел (Цитроен Берлинго) 1 55.2 1560 
04. теретно, ЕДизел (Застава Ривал) 1 60 2499 
05. путничко, МБенз (Лада Нива) 4 61 1690 
06. теретно, MБенз (Дачиа Логан) 5 62 1598 
07. путничко, Мбенз (Опел Астра) 1 74 1598 
08. путничко, Мбенз (Шкода Фабиа) 3 47 1198 
09. теретно, ЕДизел (Махиндра Болеро) 5 72.5 2498 
10. путничко-комби, ЕДизел (Опел Виваро) 1 74 1870 
11. теретно, ЕДизел (GAZ) 6 75 2417 
12. теретно, ЕДизел (Застава Турбо Ривал) 1 76 2800 
13. теретно, ЕДизел (Махиндра Гоа) 14 79 2498 
14. путничко, ЕДизел (Махиндра Гоа) 1 79 2498 
15. путничко, ЕДизел (Дачиа Дастер) 2 81 1461 
16. теретно, ЕДизел (Турбо Зета) 1 100 3908 
17. путничко, ЕДизел (Шкода Супер Б) 1 125 1968 
18. путничко, ЕДизел (Нисан) 1 126 2488 
19. полуприколица 1 / / 

(Спецификација возила дата у Прилогу 1 овог уговора). 
 
 Такође, Извршилац се обавезује да на захтев Наручиоца изврши и следеће услуге: 

 
- регистрација новог возила;  
- продужење регистрације регистрованог возила;  
- издавање зеленог картона за возила;  
- издавање међународног овлашћења за возила;  
- издавање међународне возачке дозволе за возаче;  
- одјава возила;  
- издавање нових таблица; 
- издавање саобраћајне дозволе; 
- издавање дупликата регистрационе налепнице;  
- промена носивости; 
- технички преглед за возила; 
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Члан 3. 
 

 Предметне услуге Извршилац ће извршити према датим јединичним ценама понуде 
Извршиоца бр. (попуњава наручилац), а до максималног износа од (попуњава 
наручилац) динара без ПДВ-а, односно (попуњава наручилац) динара са ПДВ-ом 
(Словима: попуњава наручилац). 
 Извршилац је у обавези да обезбеди услуге техничког прегледа на датим локацијама 
у Прилогу 2 овог уговора (списак локација). 
  

Члан 4. 
 

Извршилац гарантује за квалитет извршених предметних услуга овог уговора 
извршењем према датој понуди и према прописаним стандардима.   
 

Члан 5. 
 
  Извршилац се обавезује да предметне услуге овог Уговора изврши у складу са 
датом понудом и захтевом Наручиоца, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема 
захтева Наручиоца. 
  Уколико Извршилац не изврши предметне услуге у уговореном року из овог члана, 
Наручилац задржава право на раскид овог уговора. 

 
Члан 6. 

 
Извршилац је у обавези да сву техничку документацију неопходну за извршење 

предметних услуга, преузме од Наручиоца, на адреси наручиоца, ул. Кнеза Вишеслава 
бр. 66, 11030 Београд и да исту, након извршених предметних услуга, врати Наручиоцу. 
  

Члан 7. 
 
 Наручилац се обавезује да Извршиоцу врши плаћање за извршене предметне услуге 
у складу са датом понудом Извршиоца бр. (попуњава наручилац), односно у року од 
______ дана од дана извршења предметних услуга. 
 

Члан 8. 
 

 На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Члан 9. 
 

Уговор се закључује на период од 12 месеци. 
Утрошком максимално уговореног износа из чл. 3 овог уговора пре истека рока из 

става 1. овог члана, овај уговор престаје да важи о чему Наручилац обавештава 
Извршиоца. 

Овај уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране. 
 

Члан 10. 
 

Измене и допуне овог Уговора важе само кад се дају у писменој форми и уз 
обострану сагласност Уговорних страна. 
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Уговорне стране су сагласне да, уколико постоји објективна потреба, могу повећати 
обим предмета овог уговора максимално до 5% од укупне уговорене вредности, о чему ће 
уговорне стране сачинити Анекс уговора. 
  

Члан 11. 
 

 Сва спорна питања у вези са овим Уговором, уговорене стране ће настојати да реше 
заједнички и споразумно. 

Уколико до споразума не дође, уговарачи су сагласни да ће за решење спора бити 
надлежан Привредни суд у Београду. 

 
Члан 12. 

 
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна 

задржава по три примерака за своје потребе. 
 
 

            ИЗВРШИЛАЦ         НАРУЧИЛАЦ           
       
_________________________                _________________________ 
 
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме 
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси 
заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају 
бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подиспоручиоци. У случају 
подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може 
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом.
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ПРИЛОГ 1: СПИСАК ВОЗИЛА И ЧАМАЦА РХМЗ-а ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ                                                                                                                                                                        
 

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 
Kraljevo        

Zastava Skala 
1.1 poli 

TERETNO 1116 2006 350 43 128A.0641613770     VX1128A0001302805 

02. BG 540-ŽD 
Kraljevo 

Zastava Skala 
1.1 poli 

TERETNO 1116 2006 515 43 128A.0641613771     VX1128A0001302818 

03. BG 908-EO 
Užice 

Zastava Skala 
1.1 poli 

TERETNO 1116 2007 350 43 128A0641621885     VX1128A0001302956 

04 BG1195-RP 
Beograd 

Mahindra Goa 
DX 2.5 

TERETNO 2498 2009 630 79 BU84F61104                             MA1TM4BUL92061073 

05. BG 566-GA 
Beograd 

Dačia Logan 
1.6 

TERETNO  1598 2011 800 62 K7MA800UA31645      UU1FSD13546395437 

06. BG 566-JI 
Valjevo 

Dačia Logan 
1.6 

TERETNO 1598 2011 800 62 K7MA800UA31642      UU1FSD13546395440 
 

07. BG 566-HT 
Niš 

Dačia Logan 
1.6 

TERETNO 1598 2011 800 62 K7MA800UA31643      UU1FSD13546395436 
 

08. BG 566-HC 
Niš 

Dačia Logan 
1.6 

TERETNO 1598 2011 800 62 K7MA800UA31526      UU1FSD13546395438 
 

09. BG 566-JL 
Kraljevo 

Dačia Logan 
1.6 

TERETNO 1598 2011 800 62 K7MA800UA31640     UU1FSD13546395439 
 

10. BG 214-ĐU 
Beograd 

Opel Vivaro 
kombi 

PUTNIČKO 1870 2007 / 74 F9QU7C669132    W0LJ7BCA67V622722 
 

11. BG 217-ĐE 
Beograd 

Berlingo 
Citroen 

PUTNIČKO 1560 2008 / 55.2 PSA9HW10JBAWOO48877  VF7GJ9HWC8NO15232 
 

12. BG 557-GV 
Beograd 

Dačia Daster PUTNIČKO 1461 2010 /                          81                 K9KJ898D015186    UU1HSDACN44263269 
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13. BG 540-UG 
Beograd 

Dačia Daster PUTNIČKO 1461 2010 / 81                 K9KJ898D015188    UU1HSDACN44263268 
 

14. BG 591-GN 
Beograd 

Škoda Super B PUTNIČKO 1968 2011 /                         125                       CFG353343 TMBAF63T9C9015043 
 

15. BG  623-SR 
Beograd 

Lada Niva 1.7  PUTNIČKO 1690 2011 / 61                    212149440378 XTA212140B2031628 

16. BG 820-ĆF 
 Niš 

Lada Niva  1.7 PUTNIČKO 1690 2012 / 61                    212149462092 XTA212140C2048059 

17. BG 623-ŠU 
Kraljevo 

Lada Niva  1.7 PUTNIČKO 1690 2011 / 61                   212149440345 XTA212140B2031647 

18. BG 623-ŠY 
Novi Sad 

Lada Niva  1.7 PUTNIČKO 1690 2012 / 61                   212149462172 XTA212140C2048047 

19. BG 943-ŠI 
Beograd 

Nissan 
Pathfinder  

PUTNIČKO 2488 2008 / 126                  YD25972437A VSKJVWR51U0310998 

20. BG 939-AP 
Beograd 

Fiat Seicento 
van 1.1 

TERETNO 1108 2006 472 40               187A10003539751 ZFA18700001241525 

21. BG 1034-VM 
Valjevo 

Fiat Seicento 
van 1.1 

TERETNO 1108 2006 472 40               187A10003547159 ZFA18700001241944 

22. BG 099-PD 
Požarevac 

Škoda Fabia PUTNIČKO 1198 2005 /   47 BME034272 TMBPY16Y054303273 

23. BG 101-PD 
Beograd 

Škoda Fabia PUTNIČKO 1198 2005 /   47 BME035022 TMBPY16Y754304968 

24. BG 205-PL 
Beograd 

Škoda Fabia PUTNIČKO 1198 2005 /   47 BME034272 TMBPY16Y954304941 

25. BG 570-GŠ 
Beograd 

Opel Astra Z 
16XE 

PUTNIČKO 1598 2001 /   74 Z16XE20V10630 W0L0TGF4815295662 

26. AC-551BG Samogradnja POLUPRI-
KOLICA 

/ 2005 500     /                      / PUS71020500332 
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27. BG 979-ČĐ 
Bačka Topola 

Zastava Rival TERETNO 2499 1999 1260 60                               3124738 ZCFC356010Z012804 

28. BG 979-ČB 
Bačka Topola 

Mahindra Goa TERETNO 2498 2009 1000 79                        BU84G62092 MA1TY4BUL92063502 

29. BG 979-BM 
Pančevo 

GAZ 33027 TERETNO 2417 2006 1300 75                               124098/06 Z3B3302706R002683 

30. BG 979-BK 
Pančevo 

Mahindra Goa TERETNO 2498 2007 1000 79 BU74K22480 MA1TZ4BUL82062645 

31.  
Novi Sad 

Zastava Turbo 
Rival 

TERETNO 2800 2004 2750 76 814002337103865422 ZCFC497000Z014564 

32. BG 979-BL 
Novi Sad 

Mahindra Goa TERETNO 2498 2007 860 79 BU74L22530 MA1TZ4BUL82063773 

33. BG 979-BJ 
Valjevo 

Mahindra Goa TERETNO 2498 2007 860 70 BU74L22551 MA1TZ4BUL82063951 

34. BG 979-BN 
Valjevo 

GAZ  33027 TERETNO 2417 2008 1300 75 12345706 Z3B3302706R002771 

35. BG 979-IŠ 
Aranđelovac 

GAZ  33027 TERETNO 2417 2006 1300 75 12363006 Z3B3302706R002772 

36. BG 979-IŽ 
Aranđelovac 

Mahindra Goa TERETNO 2498 2007 1000 79 BU74L22550 MA1TZ4BUL82063971 

37. BG 979-VO 
Požarevac 

Mahindra 
Bolero 

TERETNO 2498 2006 850 73 BK64G42182 MA1SR4BKC72045607 

38. BG 979-VR 
Požarevac 

Mahindra Goa TERETNO 2498 2009 1000 79 BU84G62121 MA1TZ4BUL92063496 

39. BG 979-ČD 
Bor 

Mahindra 
Bolero 

TERETNO 2498 2006 850 72.5 BK64J42230 MA1SR4BKC72045603 

40. BG 979-ČA 
Bor 

Mahindra Goa TERETNO 2498 2007 1000 79 BU74L22514 MA1TZ4BUL82063402 
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41. BG 979-ĆF 
Užice 

Mahindra Goa TERETNO 2498 2007 1000 79 BU74J22379 MA1TZ4BUL82097487 

42. BG 979-ČĆ 
Užice 

Mahindra 
Bolero 

TERETNO 2498 2006 950 72.5 BK64F42152 MA1SR4BKC72036918 

43. BG 1022-EŽ 
Kragujevac 

Mahindra Goa TERETNO 2498 2007 860 79 BU74L22554 MA1TZ4BUL82063955 

44. BG 1005-OŽ 
Kragujevac 

GAZ  33027 TERETNO 2417 2006 1300 75 12348706 Z3B3302706R002770 

45. BG 1095-LT 
Sjenica 

Mahindra Goa TERETNO 2498 2007 860 79 BU74K22434 MA1TZ4BUL82061834 

46. BG 979-BR 
Sjenica 

Mahindra 
Bolero 

TERETNO 2498 2006 850 72.5 BK64F42151 MA1SR4BKC72036922 

47. BG 979-BO 
Kruševac 

Mahindra  
Goa 

TERETNO 2498 2007 1000 79 BU74L22533 MA1TZ4BUL82063821 

48. BG 979-BP 
Kruševac 

GAZ 33027 TERETNO 2417 2006 1300 76 12411706 Z3B3302706R002685 

49. BG 1030-LG 
Niš 

GAZ 33027 TERETNO 2417 2006 0 75 12408306 Z3B3302706R002684 

50. BG 979-JT 
Leskovac 

Mahindra 
Bolero 

TERETNO 2498 2006 850 72.5 BK64G42174 MA1SR4BKC72037063 

51. BG 979-JŠ 
Leskovac 

Mahindra Goa TERETNO 2498 2007 1000 79 BU74K22426 MA1TZ4BUL82061818 

52. BG 979-ČC 
Beograd 

Mahindra Goa TERETNO 2498 2008 1000      79 BU84C61794 
 

МА1ТZ4BUL82C70228 
 

53. BG 979-ĆG 
Beograd 

Mahindra Goa PUTNIČKO 2498 2009 0 79 BU84F61105 MA1TM4BUL92061085 

54. BG 979-DĐ 
Beograd 

Zastava turbo 
Zeta 

TERETNO 3908 2004 4820 100 FIAT804055240986566 ZCFA85A000Z062930 
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ПРИЛОГ 2: ЛОКАЦИЈЕ ЗА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА 
 
Ред. 
бр. Место Адреса 

1. Београд  
2. Нови Сад  
3. Ниш  
4. Крагујевац  
5. Краљево  
6. Ваљево  
7. Пожаревац  
8. Бачка Топола  
9. Панчево  
10. Аранђеловац  
11. Бор  
12. Ужице  
13. Сјеница  
14. Крушевац  
15. Лесковац  

 
 
НАПОМЕНА: Уписати адресе места на којима се могу вршити услуге техничког 
прегледа, а према захтеву наручиоца из конкурсне документације. 
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Образац бр. 4 

VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ПОНУЂАЧ: ____________________________________________________ 
 
Ред.  
бр. 

Тип возила Кол. Снага  
мотора (KW) 

Рад.  
запрем. (цм) 

Цена 
осигурања  

Цена техн. 
прегледа 

Комплетна 
регистрација  

Компл.регистр. 
са ПДВ-ом  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1. теретно, MБенз (Фиат  Seicento) 2 40 1108     
2. теретно, MБенз (Застава поли) 3 43 1116     
3. путничко, ЕДизел (Цитроен Берлинго) 1 55.2 1560     
4. теретно, ЕДизел (Застава Ривал) 1 60 2499     
5. путничко, МБенз (Лада Нива) 4 61 1690     
6. теретно, MБенз (Дачиа Логан) 5 62 1598     
7. путничко, Мбенз (Опел Астра) 1 74 1598     
8. путничко, Мбенз (Шкода Фабиа) 3 47 1198     
9. теретно, ЕДизел (Махиндра Болеро) 5 72.5 2498     
10. путничко-комби, ЕДизел (Опел Виваро) 1 74 1870     
11. теретно, ЕДизел (GAZ) 6 75 2417     
12. теретно, ЕДизел (Застава Турбо Ривал) 1 76 2800     
13. теретно, ЕДизел (Махиндра Гоа) 14 79 2498     
14. путничко, ЕДизел (Махиндра Гоа) 1 79 2498     
15. путничко, ЕДизел (Дачиа Дастер) 2 81 1461     
16. теретно, ЕДизел (Турбо Зета) 1 100 3908     
17. путничко, ЕДизел (Шкода Супер Б) 1 125 1968     
18. путничко, ЕДизел (Нисан) 1 126 2488     
19. полуприколица 1 / /     
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Образац бр. 4 
 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
 

 

1. Понуђач исказује цену за тражене предметне услуге у колонама (6), (7) и (8) у 
динарима без ПДВ-а, а у колони (9) исказује цену са ПДВ-ом. 

2. У колони (6) понуђа исказује цену за обавезно осигурање. 
3. У колони (7) понуђач исказује цену за услуге техничког прегледа за наведену 

групу возила и чамаца. 
4. У колони (8) понуђач исказује цену за комплетну услугу регистрације са 

урачунатим свим зависним и независним трошковима (са осигурањем, 
техничким прегледом, административним таксама и др.), без ПДВ-а. 

5. У колони (9) понуђач исказује цену за комплетну услугу регистрације са 
урачунатим свим зависним и независним трошковима (са осигурањем, 
техничким прегледом, административним таксама и др.) и са обрачунатим 
ПДВ-ом. 

 
 
 

            Датум:       М.П.              Понуђач 
 
 
__________________      ____________________ 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач   
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде за јавну набавку мале вредности бр. 03/18 – услуге техничког прегледа и 
регистрације моторних возила Републичког хидрометеоролошког завода, како следи у 
табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Образац 6 
 

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона,   , 

(Назив понуђача) 
даје: 

 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку  јавне набавке мале вредности, услуга – услуге техничког прегледа и 
регистрације моторних возила Републичког хидрометеоролошког завода, бр. 03/18, 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
  Датум:                     Потпис понуђача 
 

 
 М.П.  

 
Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту  
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се  уређује заштита  конкуренције. 
Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.  
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. 
тачка 2) Закона. 
 
 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране   
овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе  понуђача  и  оверена печатом. 
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Образац бр. 7 

 
XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 

ЗАКОНА 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 
 
 
 

И З Ј А В У 
 
 

 
Понуђач ................................................................ (навести назив понуђача) у  

поступку јавне набавке мале вредности услуга бр. 03/18 – услуге техничког прегледа и 
регистрације моторних возила Републичког хидрометеоролошког завода, поштовао је 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 

 
 
 

            Датум:                   Потпис понуђача 
 

М.П. 
_____________________       _________________________ 
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