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   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОНУДА ЗА ДН - 8/2021 
 

ПОДАЦИ О НАБАВЦИ: 

 

Предмет набавке 

„Технички прегледи и услуге регистрације службених 

возила без полисе осигурања” за потребе  ЈКП „Градска 

топлана” Зрењанин 

Назив и ЦПВ ознака  
Назив:    Услуге техничког прегледа возила 

Ознака:  71631200 

Врста поступка набавке 

Набавка на коју се ЗЈН не примењује на основу члана 

27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама  („Службени 

гласник РС“, број 91/2019) 

Редни број набавке ДН-8/2021 

Подаци о апропријацији у буџету, 

односно у финансијском плану за плаћање 

Средства за наведену набавку су предвиђена у Плану 

набавки на које се ЗЈН не примењује за 2021 годину, РБ: 

услуге 2.2.78, конто 532020 

 

Валута 

• Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији 

предметне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

• Достављена фактура мора да садржи број и датум закљученог уговора о пружању предметних услуга. 

• Авансно плаћање није предвиђено. 

 

Место, рок и начин пружања услуге 

• Место пружања услуга техничких прегледа и регистрација службених возила наручиоца је сервисна 

радионица за технички преглед изабраног понуђача, Наручилац довози возила на технички преглед и 

регистрацију са пратећом документацијом fco сервисна радионица понуђача.  

• Извршење услуге може почети најраније у законском року (у тренутку сачињавања ове конкурсне 

документације тај рок је 30 дана пре истека регистрације возила).  

• Рок за извршење услуге: одмах по пријему возила у објекат Изабраног понуђача уз предходну најаву и 

договор достављањем списка возила (писану путем e-maila, факса, поштом или слично). 

 

Квалитет 

•   Понуђач је дужан да извршење услуге по пријему возила на технички преглед извршава у складу са 

прописима, стандардима, техничким нормама и нормама квалитета који важе за предметну набавку. 

 

Праћење реализације уговора   

• Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза код наручиоца је Синиша Дукић, 

контакт телефон 064/8438062.  

 

 

 

1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име и презиме  особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  
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Телефон / Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 

Предмет набавке су услуге:  „Техничких прегледи и услуге регистрације службених возила  

без полисе осигурања“ за потребе ЈКП „Градска топлана” Зрењанин 

 

Техничке спецификације:  

 

Предмет набавке су услуге вршења техничких прегледа службених возила и услуге регистрације без полисе 

осигурања истих за потребе наручиоца (путничка возила, теретна возила). 

 

Kако наручилац поседује полису осигурања за сва возила за 2021 годину код „Дунав Осигурања“ а.д.о, 

ГФ Зрењанин, у предметном поступку набавке могу да учествују само понуђачи који издају Полисе 

обавезног осигурања осигуравајућег друштва „Дунав Осигурање“ са којим наручилац има закључен уговор о 

осигурању (плаћање Полиса врши наручилац), и који врше административне услуге (обрасци и уплате) везане 

за послове регистрације моторних возила (продужење регистрације, нова регистрација возила, промена 

података на возилима, замена саобраћајних дозвола и регистрационих ознака и др.). 

 

Пружање услуга техничког прегледа и регистрација возила обавља се у периоду од годину дана и то од дана 

01.03.2021 године до дана 28.02.2022 године а након потписивања уговора са изабраним понуђачем, према 

захтеву наручиоца, за свако возило посебно у време када за исто треба извршити регистрацију.  

Услуге ће се извршавати сукцесивно, у складу са потребама наручиоца.  

Понуђач мора да испуњава све услове дефинисане Правилником о техничком прегледу возила.  

 

Технички преглед се врши у објекту понуђача (удаљен максимално до 10 километара од седишта наручиоца). 

У случају да се технички преглед врши у објекту који се налази на удаљености већој од 10 километара од 

седишта наручиоца (Зрењанин, улица Панчевачка број 55), понуђач је у обавези да о свом трошку:  

-  преузме возило у седишту наручиоца најкасније у року од 24 часа од најаве техничког прегледа и 

регистрације од стране наручиоца;  

-   натовари возило на специјално возило за транспорт возила-шлеп возило;  

-   одвезе возило у објекат у коме се врши технички преглед и регистрација;  

-   изврши технички преглед и регистрацију возила;  

-   по обављеној услузи врати возило у седиште наручиоца. 

 

Предметне услуге морају бити извршене стручно, квалитетно и у складу са важећим прописима који регулишу 

предметну област. Понуђач је у обавези да изврши технички пријем возила одмах, односно без неоправданог 

задржавања, по доласку возила Наручиоца у објекат у коме ће се вршити услуга, уз предходну најаву и 

договор достављањем списка возила (писану путем e-maila, факса, поштом или слично). Понуђач, овлашћен да 

врши технички преглед возила, дужан је да обезбеди да уређаји и опрема помоћу којих се врши технички 

преглед возила буду увек у исправном стању. Уређаји који се користе за вршење техничких прегледа возила, а 

представљају мерила, морају испуњавати све услове одређене метролошким прописима.  

 

Изабрани понуђач је у обавези да плати све комплетне трошкове продужетка регистрације за свако возило што 

подразумева: све Републичке таксе и остале накнаде, као и све додатне трошкове које су регулисане законском 

регулативом (порези, налепнице, нова саобраћајна, нове таблице и слично), као и комплетне трошкове прве 

регистрације, а потом заједно са ценом своје услуге из Обрасца понуде и структуре цене исто фактурише 

наручиоцу.  
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Пошто су трошкови који се односе на административне таксе и накнаде подложни промени у зависности од 

Одлука надлежних државних органа РС, изабрани понуђач је у обавези да обавести наручиоца о промени цена 

административних такси и накнада у складу са Одлукама надлежних државних органа РС. 

Свака промена наведених такси и накнада уз захтев за промену цена мора да буде документована. 

У Обрасцу структуре цене понуђач уписује цену услуге регистрације са свим комплетним трошковима са 

ПДВ-ом и без ПДВ-а за свако појединачно возило која се односи на редовно продужење регистрације. 

До одступања у трошковима који су дати уз понуду приликом регистрације возила може доћи у зависности од 

тога да ли се ради само о продужењу регистрације одређеног возила или су потребне нове налепнице, нова 

саобраћајна, нове таблице, комплетни трошкови прве регистрације и слично, или постоје неке промене у 

подацима које изабрани понуђач мора да обави у надлежном Муп-у те промене и трошкови морају бити јасно 

назначени на фактури. 

На основу писменог овлашћења наручиоца, изабрани понуђач може да региструје возила у надлежном 

Министарству унутрашњих послова у име и за рачун наручиоца. 

 

Количина предмета набавке: 17 возила (12 теретних возила и 5  путничких возила). 

Наручилац задржава право да у току трајања уговора врши измене датих возила у случају набавке нових или 

расходовања старих возила или из неког другог разлога. 

 

 
 

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

   

Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити критеријуме за избор привредног 

субјекта за учешће у овом поступку набавке и то понуђач мора да поседује важеће Решење о овлашћењу за 

вршење техничких прегледа возила издато од Министарства унутрашњих послова Републике Србије, да 

располаже неопходним техничким капацитетом – и поседује простор који мора бити у власништву или узет 

у закуп по основу важећег уговора, или другом уговорном односу понуђача који врши технички преглед 

возила и да испуњава прописане услове у погледу објекта у којем се врши технички преглед са прилазним и 

излазним путевима, да располаже неопходним пословним капацитетом – и да издаје Полисе обавезног 

осигурања осигуравајућег друштва „Дунав Осигурање“ као и да врши административне услуге (обрасци и 

уплате) везане за послове регистрације моторних возила, и да располаже кадровским капацитетом –  и да 

има радно ангажовано или ангажовано по другом основу 3 лица од којих два морају бити овлашћена лица 

(контролори) за вршење техничког прегледа и попунити следећу изјаву: 

 

   

И З Ј А В А  

о испуњености критеријума за избор привредног субјекта  

 

Потврђујем да као Понуђач  _____________________________________________ [навести назив понуђача] у 

предметном поступку набавке услуга на коју се ЗЈН не примењује „Технички прегледи и услуге 

регистрације службених возила без полисе осигурања“ број ДН-8/2021, испуњавамо захтеване 

критеријуме за избор привредног субјекта и то: 

 

- поседујемо важеће Решење о овлашћењу за вршење техничких прегледа возила;  

- поседујемо простор у власништву или у закупу у коме се врши технички преглед возила који испуњава 

прописане услове у погледу објекта у којем се врши технички преглед са прилазним и излазним путевима;  

- издајемо Полисе обавезног осигурања осигуравајућег друштва „Дунав Осигурање“; 

- вршимо административне услуге (обрасци и уплате) везане за послове регистрације моторних возила и 

- имамо радно ангажовано или ангажовано по другом основу 3 лица од којих су два овлашћена лица 

(контролори) за вршење техничког прегледа. 

На евентуални захтев наручиоца доставићемо на увид копије Решења о овлашћењу за вршење техничких 

прегледа возила, уговора о поседовању или закупу пословног простора за вршење услугa које су предмет 
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набавке, уговор о сарадњи са осигуравајућим друштвом „Дунав“ и уговоре о радном ангажовању или о 

ангажовању по другом основу, за свако наведено радно ангажовано лице у обрасцу кадровског капацитета 

понуђача као и документ да су лица (контролори) овлашћени за вршење техничког прегледа. 

 

 

Место:_____________                                                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

Датум:_____________                                                                                             _________________________    

 

 

 

                                  

4. ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 
ПОНУДА – БРОЈ _________________ ОД ДАНА ______________ ГОДИНЕ: 

 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: ________________ динара 

ПДВ на укупну вредност понуде: ________________ динара 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: ________________ динара 

Рок и начин плаћања - Валута (не дужа од 45 дана) ________________ дана 

Рок извршења услуге – по пријему возила уз 

предходну најаву и договор (максимално 8 часова) 
________________ часова 

Удаљеност објекта за вршење услуга од седишта 

наручиоца (у km) 
око __________ km 

Адреса на којој ће се извршавати 

услуге техничког прегледа: 
 

 

 

Понуде које садрже аванс као начин плаћања као и непотпуне понуде неће се разматрати. 

 

 

                                                                       Потпис овлашћеног лица понуђача 

                       

                                                                                           ____________________________ 

 
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде 

наведени. 
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5. ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНА СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
 

 

Врста возила Марка и тип возила 
Регистарска 

ознака 
Број шасије 

Година 

производње 

Снага 

мотора 

Запремина 

мотора 

Месец 

регистрације 

Носивост 

у kg 

Цена услуге 

техничког 

прегледа без 

ПДВ-а 

Цена услуге 

регистрације са 

свим 

комплетним 

трошковима 

без ПДВ-а 

Укупна цена без 

ПДВ-а (технички 

преглед + 

регистрација са 

 комплетним 

трошковима 

Putničko vozilo 
ŠKODA OCTAVIA A7 

STYLE 1.6 TDI 
ZR 143-MG TMBAG6NE5LOO38304 2019 85 1598 Новембар -    

Putničko vozilo ZASTAVA 10 ZR 115-KB VX1188000000002793 2008 44 1242 Август -    

 Putničko vozilo 
FIAT PUNTO CLASSIC 

1.2 
ZR 051-GJ ZFA18800007034720 2011 44 1242 Мај -    

Putničko vozilo 
FIAT PUNTO KLASSIC 

1,2 
ZR 051-FX ZFA18800007034725 2011 44 1242 Мај -    

Putničko vozilo 
FIAT PUNTO KLASSIC 

1,2 
ZR 058-IM ZFA18800007025455 2010 44 1242 Март -    

Teretno vozilo 
ZASTAVA NEW TURBO 

RIVAL 35-10 HNPF 
ZR 012-XJ ZCFC357010Z016030 2008 78 2800 Април 1200    

Teretno vozilo FIAT PUNTO VAN 1.2 ZR 051-GH ZFA18800007038232 2011 44 1242 Мај 485    

Teretno vozilo FIAT PUNTO VAN 1.2 ZR 133-TS ZFA18800007035346 2011 44 1242 Мај 485    

Teretno vozilo FIAT PUNTO VAN 1.2 ZR 133-VC ZFA18800007036034 2011 44 1242 Мај 485    

Teretno vozilo FIAT DOBLO CARGO 

MAXI 1.4 BASE 
ZR 072-LĆ ZFA26300006950902 2014 70 1368 Децембар 852    

Teretno vozilo FIAT DOBLO CARGO 

MAXI 1.4 BASE 
ZR 072-OJ ZFA26300006954565 2014 70 1368 Децембар 852    

Teretno vozilo FIAT  PUNTO VAN N1, 1,4 ZR 125-LT ZFA1990000P373696 2018 57 1368 Децембар 445    

Teretno vozilo FIAT PUNTO VAN N1, 1,4 ZR 125-LP ZFA1990000P373850 2018 57 1368 Децембар 445    

Teretno vozilo FIAT PUNTO VAN N1, 1,4 ZR 126-CD ZFA1990000P373638 2018 57 1368 Децембар 445    

Teretno vozilo DACIA DOKKER VAN 

AMBIENCE 1.6 MPI 
ZR 139-ZJ UU18SD23552752478 2015 60,5 1598 Септембар 770    

Teretno vozilo DACIA DOKKER VAN 

AMBIENCE 1.6 MPI 
ZR 076-KĆ UU18SD23552752477 2015 60,5 1598 Јул 770    

Teretno vozilo DACIA DOKKER VAN 

AMBIENCE 1.6 MPI 
ZR 076-KĐ UU18SD23553358940 2015 60,5 1598 Јул 770    

 



 

 
Kонкурсна документација за набавку услуга на које се ЗЈН не примењује 

„Технички прегледи и услуге регистрације службених возила без полисе осигурања“ ДН - 8/2021 

6/6 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 

(збир за сва возила (технички преглед + регистрација са 

комплетним трошковима) - Уноси се у Образац понуде 

 

ИЗНОС ПДВ-А (_____%) 

(збир за сва возила (технички преглед + регистрација са 

комплетним трошковима) - Уноси се у Образац понуде 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 

(збир за сва возила (технички преглед + регистрација са 

комплетним трошковима) - Уноси се у Образац понуде 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРА ЦЕНЕ: 

 

- У табели у поље „Цена услуге техничког прегледа без ПДВ-а“ понуђач уписује износ у динарима за 

цену услуге техничког прегледа без ПДВ-а (за тражено једно возило); 

- У табели у поље „Цена услуге регистрације са свим комплетним трошковима без ПДВ-а“ понуђач 

уписује износ у динарима без ПДВ-а за цену услуге регистрације са свим комплетним трошковима - 

Републичке таксе и остале накнаде, као и све додатне трошкове које су регулисане законском 

регулативом (за тражено једно возило за редовно продужење регистрације);  

- У табели у поље Укупна цена без ПДВ-а (технички преглед + регистрација са комплетним 

трошковима понуђач уписује износ у динарима за цену услуге техничког прегледа и регистрације са 

свим комплетним трошковима - Републичке таксе и остале накнаде, као и све додатне трошкове које су 

регулисане законском регулативом без ПДВ-а (за тражено једно возило за редовно продужење 

регистрације);  

- У поље „Укупна вредност понуде без ПДВ-а“ понуђач уписује укупан износ у динарима односно 

збир свих јединичних цена без ПДВ-а за цену услуге техничког прегледа и регистрације са свим 

комплетним трошковима - Републичке таксе и остале накнаде, као и све додатне трошкове које су 

регулисане законском регулативом без ПДВ-а (за свих 17 возила за редовно продужење регистрације); 

- У поље „Укупна вредност понуде са ПДВ-ом“ понуђач уписује укупан износ у динарима односно 

збир свих јединичних цена са ПДВ-ом за цену услуге техничког прегледа и регистрације са свим 

комплетним трошковима - Републичке таксе и остале накнаде, као и све додатне трошкове које су 

регулисане законском регулативом са ПДВ-ом (за свих 17 возила за редовно продужење регистрације); 

 

 

           Место и датум                                                                              Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                                                                                 

___________________________                                                                            ___________________________                                                                                                                                                                             


