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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 07/20 – УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА И 
РЕГИСТРАЦИЈЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА РЕПУБЛИЧКОГ 

ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА 
 
За јавну набавку мале вредности бр. 07/20 – Услуге техничког прегледа и регистрације 
моторних возила Републичког хидрометеоролошког завода, постављена су следећа питања 
понуђача: 
 

Питањe 1: 
“ У позиву за подношење понуде навели сте само ознаку 71631200 - услуге техничког 
прегледа возила. У конкурсној документацији на страни 20/36, образац 3 навели сте да 
треба да наведемо цену комплетне регистрације, услуге издавања зеленог картона, 
међународног овлашћења итд.  Под једном ознаком навели сте много различитих услуга 
које немају додирних тачака са регистрацијом возила и техничким прегледом. Зашто не 
одвојите тахограф, шлеповање, издавање атеста од техничког прегледа и регистрације 
возила? ” 
 
Одговор на питањe 1: 
Поменуте услуге чине скуп пратећих услуга неопходних ради оспособљавања возила за 
потребе наручиоца, а да због позиције извршења плаћања није могуће раздвојити исте.  
 
С тим у вези, наручилац ће извршити допуну конкурсне документације у делу који се 
односи на ознаку из Општег речника набавке, односно извршиће допуну шифром ОРН: 
75120000 - административне услуге агенција. 
 
Питањe 2: 
“ Молим Вас наведите у ком граду (месту) треба да се обави технички преглед за свако 
возило појединачно са регистарском ознаком како би могли да вам доставимо одговарајућу 
понуду. ” 
 
Одговор на питањe 2: 
Сва возила имају београдске регистраске ознаке. Цену техничког прегледа дати као 
јединствену цену за путничка и јединствену цену за теретна возила.   
 
Питањe 3: 
“ Молим Вас наведите која возила превозе опасне и запаљиве материје уколико их имате. ” 
 

Одговор на питањe 3: 
Услуга сертификације АДР возила није предмет ове јавне набавке. Возила за која је потребно 
обезбедити додатни технички преглед вршиће се по цени техничког прегледа датој у понуди. 
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Питањe 4: 
“ Да ли треба прикупити све папире за подизвођаче за градове у којима се обавља технички 
преглед возила или по усменом договору возила слати на технички преглед где могу ваша 
возила да прођу ? ” 
 
Одговор на питањe 4: 
Понуђачи који учествују са подизвођачима или у заједничкој понуди морају доставити 
понуду сходно захтевима наручиоца из конкурсне документације, односно према 
назначеном Упутству понуђачима како да сачине понуду (страна 12, тачке 6 и 7). 
 
 

 
 за Комисију за јавну набавку  
 
 

            Братислав Татић, дипл. инж. 
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