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На основу чл. 35. став 1. тачка 1. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике 
Србије” број 124/12, 14/15 и број 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 5. 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 
98/19 број: 221-404-02-145/2019-01 од 21.10.2019. године и Решења о образовању комисије за 
јавну набавку 98/19 број: 221-404-02-145/2019-02 од 21.10.2019. године, припремљена је: 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Република Србија АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 
Адреса: Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд 
Интернет страница: www.abs.gov.rs  
 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку са објављивањем позива за 
подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
Основ за примену преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда:  

- ако у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном 
дијалогу добије све неприхватљиве понуде, под условом да се првобитно одређени услови 
за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора не 
мењају. Ако наручилац одлучи да у преговарачки поступак позове само и све понуђаче 
који су учествовали у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или 
конкурентном дијалогу да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим, није 
дужан да објави позив за подношење понуда.  
Понуђена цена у овом преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене 
у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку, односно 
конкурентном дијалогу. 

 
Наручилац је предмет јавне набавке покренуо кроз отворени поступак број 75/19, који је 
објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана 27.08.2019. године. 
Јавно отварање понуда одржано је дана 27.09.2019. године и на истом је Комисија за јавне 
набавке Наручиоца у поменутом поступку јавне набавке констатовала да је благовремено, 
односно дана 27.09.2019. године до 11:30 часова приспела 1 (једна) понуда. Прегледом понуда 
Комисија за јавну набавку је констатовала да је понуда неприхватљива. Сходно томе, Наручилац 
је донео Одлуку о обустави поступка јавне набавке број: 221-404-02-111/2019-06 од 01.10.2019. 
године.  

 
Позив за учествовање у овом преговарачком поступку биће упућен понуђачу:  
 
1. Marinković-Hofmann d.o.o, 10. октобра 3, Велика Моштаница 
Да би се приступило поступку преговарања, Понуђач мора да достави попуњене следећа 
документа и обрасце: 

 Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, начин 
спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења услуга, 
место извршења услуга (образац 1); 

 Образац понуде (образац 2) и 
 Образац структуре цене (образац 3). 
 Бланко сопствену соло меницу за озбиљност понуде, без протеста, са потврдом 

пословне банке о регистрацији менице, копијом депонованих потписа пословне 
банке и меничним овлашћењем којим се Наручилац овлашћује да меницу попуни 
до износа од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а) 
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Приликом потписивања уговора, а најкасније три дана по потписивању уговора, Испоручилац 
даје Наручиоцу бланко сопствену соло меницу, без протеста, са потврдом пословне банке 
орегистрацији менице и меничног овлашћења, картоном депонованих потписа пословне банке и 
меничним овлашћењем којим се Наручилац овлашћује да меницу попуни до износа од 10% 
укупне вредности предмета набавке (без ПДВ-а), са роком доспећа 30 дана дужим од рока 
испоруке, као средство финансијског обезбеђења за извршење уговорне обавезе и бланко 
сопствену соло меницу, без протеста, са потврдом пословне банке о регистрацији менице и 
меничног овлашћења, картоном депонованих потписа пословне банке и меничним овлашћењем 
за повраћај аванса у висини аванса.  
Испоручилац се обавезује да при испоруци предмета набавке достави бланко сопствену соло 
меницу, без протеста, са потврдом пословне банке о регистрацији менице и меничног 
овлашћења, картоном депонованих потписа пословне банке и меничним овлашћењем којим се 
Наручилац овлашћује да меницу попуни у износу од 10% од укупне вредности премета набавке 
(без ПДВ-а), са роком доспећа 30 дана дужим од гарантног рока, као средство финансијског 
обезбеђења уговора за отклањање грешака у гарантном року. 
Поред тога, Понуђач мора да отклони недостатке из понуде, заведене код Наручиоца под 
заводним бројем 75/19-1 од 27.09.2019. године, тако што ће доставити: 
- Потписане и оверене потврде наручиоца из којих се види да је понуђач опремио најмање 5 
привредних друштава која врше технички преглед возила на основу овлашћења издатог од 
стране Министарства унутрашњих послова након почетка примене Правилника о 
техничком прегледу возила („Сл. гласник РС“, бр. 31/2018 и 70/2018) 
- Потписана и оверена Изјава понуђача да има најмање 10 запослених или ангажованих 
лица од којих: најмање једног дипломираног машинског инжењера, из области механика и 
машинске конструкције или мотори и возила; и најмање пет запослених на пословима 
монтаже и сервисирања уређаја и опреме за техничке прегледе, са списком лица и 
пословима које обавља свако од наведених лица 
- Доказ о радној ангажованости за сва лица, осим за 5 запослених на пословима монтаже и 
сервисирања уређаја и опреме за техничке прегледе за која је већ достављен доказ о радној 
ангажованости, доставити копије уговора о раду или уговора о ангажовању (уговори 
морају покривати период реализације предметне јавне набавке) 
 
Наручилац ће Позив за подношење понуда проследити напред наведенoм понуђачу, из разлога 
што је исти код Наручиоца, у претходно спроведеном поступку, доставио неприхватљиву 
понуду. 
 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 98/19 су добра – Набавка мобилне станице за технички преглед 
возила за потребе реализације испита контролора на техничким прегледима - I фаза 
 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Радоје Јовановић, телефон , факс 011/2145407,  
електронска адреса: radoje.jovanovic@abs.gov.rs  
Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време 
наручиоца од 8:00 – 15:00 часова. 
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 
1. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке брoj:  98/19 су добра: 
 
 Набавка мобилне станице за технички преглед возила за потребе реализације испита 

контролора на техничким прегледима - I фаза 
 
 Ознака из општег речника набавке: 38424000-Опрема за мерење и контролу 
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ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА 
 
 
Предмет преговарања је укупна цена без ПДВ-а (рангира се цена из обрасца 2, тачка 5.1).  
Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуде са Понуђачем који 
је доставио прихватљиву понуду. Преговарање ће се вршити у више корака, све док Понуђач 
који учествује у поступку преговарања не да своју коначну цену. 
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ОБРАЗАЦ 1 
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 
 
Набавка мобилне станице за технички преглед возила за потребе реализације испита контролора 

на техничким прегледима - I фаза 
Редни 
број 

НАЗИВ 
Јед 
мере 

Кол. 
Цена по 
јединици 

Вредност 
без ПДВ-а 

 КРАТАК ОПИС  
Према члану 9, став 2, тачка 12) Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник 
РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - 
одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - 
одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 
87/2018 и 23/2019) Агенција организује и спроводи 
стручни испит, односно спроводи обуку за 
полагање стручног испита и семинаре унапређења 
знања за контролора техничког прегледа. Провера 
знања кандидата за контролора техничког прегледа 
на испиту за контролора техничког прегледа 
неопходно је да садржи проверу практичног знања 
и поседовања вештина за вршење провере 
техничке исправности возила. У циљу обезбеђења 
адекватних услова за реализацију испита за 
контролора техничког прегледа на различитим 
местима у Републици Србији, неопходно је 
извршити набавку мобилне станице за технички 
преглед возила, са сопственим извором енергије, 
која садржи све потребне уређаје и опрему за 
вршење техничког прегледа свих врста возила, у 
складу са Правилником о техничком прегледу 
возила („Сл. гласник РС“, бр. 31/2018 и 70/2018). 

1. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
 
I део пројектног задатка: Набавка 
термоконтејнера за инсталацију опреме 
мобилне станице за технички преглед возила 
 
Потребно је израдити пројекат израде 
термоконтејнера за потребе смештања, транспорта 
и коришћења уређаја и опреме за вршење 
техничког прегледа возила, наведених у II делу 
пројектног задатка. 
 
Приликом израде пројекта неопходно је узети у 
обзир чињеницу да ће се термоконтејнер са 
уређајима и опремом за вршење техничког 
прегледа возила користити као мобилна станица за 
вршење техничког прегледа возила, а у сврху 
реализације испита за контролора техничког 
прегледа возила широм Републике Србије. У вези 

ком 1   

    



8 

Агенција за безбедност саобраћаја / Конкурсна документација за ЈН 98/19 – набавка мобилне станице за технички 
преглед возила за потребе реализације испита контролора на техничким прегледима-I фаза 

са тим потребно је да понуђено решење најмање: 
предлаже материјале за израду термоконтејнера 
који су адекватног квалитета и издржљивости с 
обзиром на намену термоконтејнера; подразумева 
да се термоконтејенер поставља на сопствене стопе 
које обезбеђују потребну стабилност мобилне 
станице, и којима се контејнер након одвајања од 
возила којим се транспортује може поставити на 
потребну висину или спуштати на под или 
подизати у положај за спајање са возилом без 
ангажовања виљушкара; садржи распоред 
инсталације уређаја и распоред поставке опреме из 
II дела пројектног задатка; подразумева 
дефинисање позиције уређаја за мерење брзине 
мопеда на начин да приликом вршења техничког 
прегледа теретна возила не прелазе преко уређаја 
за мерење брзине мопеда. 
 
Пројекат израде термоконтејнера потребно је да 
буде израђен од стране дипломираног машинског 
инжењера, из области механика и машинске 
конструкције или мотори и возила. 
 
Пројекат израде термоконтејнера одобрава 
Наручилац. 
 
Пројекат је потребно доставити у року од 30 дана 
од дана потписивања уговора. Наручилац даје 
коментаре и смернице а извршилац је дужан да их 
имплементира у пројекат и преда кориговану 
финалну верзију пројекта наручиоцу најкасније у 
року од 60 дана од дана потписивања уговора. 
 
II део пројектног задатка: Набавка уређаја и 
опреме за мобилну станицу за технички преглед 
возила 
 
Уређаји и опрема за вршење техничког прегледа 
возила 
 
1. Уређај за контролу, мерење и анализу сила 

кочења код путничких, лаких теретних, 
теретних возила и аутобуса, са обртним 
ваљцима, 13 t осовинског оптерећења, 2 брзине 
од 2,7 km/h и 5,4 km/h, 2 x 11 kW моторима са 
двоструким аналогним дисплејом и стубом са 
PC рачунаром, монитором, штампачем и 
даљинским управљачем. 

 

Техничке карактеристике: 
 мерни опсег 0-40 kN, аутоматска измена 

мерног опсега, осовинске масе возила од 
16.000 kg 

 PC рачунар са USB комуникацијом, HDD, 
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CD, са одговарајућим лиценцираним 
оперативним системом, монитором, 
штампачем у боји INK JET за формат 
папира A4, даљинским управљачем и 
РЕКОМ (орманом) 

 Аутоматски обрачун и процена свих 
потребних вредности, разлика и фактора. 
Испис свих дијаграма и EURO образаца. 

 Микропроцесорско мерење и обрада 
података 

 Могућност повезивања уређаја за мерење 
осовинске масе, давач за мерење притиска у 
ваздушној и хидрауличној инсталацији, 
мерача притиска на педалу кочнице, 
оптерећивача, сет за рад са возилима са 
погоном на сва 4 точка, развлачилица, LED 
приказивачи 

 Мерење овалности 
 Аутоматско искључење приликом блокаде, 
 IC даљински управљач са примачем 
 Једноделни доњи построј, потпуно 

галванизован 
 Доњи построј мора бити за плитку уградњу, 

максимално 400 mm дубине 
 Ваљци дужине најмање 950 mm, пречника 

најмањ 200 mm, пресвучени дуготрајним 
слојем епоксидне масе са корундом 

 Предњи ваљци подигнути за 30 mm, 
 Електронски давачи силе 
 Мерне брзине 2,7 km/h и 5,4 km/h 
 Два мотора од 11 kW 
 Напајање 3/N/PE AC 380-415 V, 50 Hz, 35 A 
 Радна температура од 0 до 40 степени C 
 Има могућност повезивања са централним 

рачунаром 
 

2. Педала за мерење силе притиска на педалу 
кочнице 

 

Техничке карактеристике: 
 Мерни опсег 0-100 daN 
 

3. Додатак за рад са возилима са погоном на сва 4 
точка 
 

4. Уређај за мерење димљивости свих врста 
коришћених погонских горива 

 

Техничке карактеристике: 
 Мерење опацитивности 
 Опацитивност од 0-99,99 % Вол. резолуција 

0,1 
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 Коефицијент od 0-9,99 m-1, резолуција 0,01 
 Има могућност повезивања са централним 

рачунаром 
 

5. Анализатор издувних гасова свих врста 
коришћених погонских горива 

 

Техничке карактеристике: 
 Мерење CO, CO2, HC, 02, NoX (опционо), 

ламбда 
 CO од 0-9,99% Вол. резолуција 0,01 
 CO2 од 0-19,99% Вол. резолуција 0,1 
 HC од 0-9999 ppm Вол. резолуција 1 
 O2 од 0-25,00% Вол. резолуција 0,01 
 NoX од 0-5000 ppm Вол. резолуција 1 
 Lambda 0,5-5,000 резолуција 0,001 
 Има могућност повезивања са централним 

рачунаром 
 Интегрисан термални штампач 

 

6. Колица за уређаје за гасове 
 

7. Комплет за мерење обртаја и температуре 
мотора за бензин и дизел моторе 

 

8. Кљунасто помично мерило – нонијус 
 

9. Уређај за контролу и подешавање фарова 
 

Техничке карактеристике: 
 Опсег 0-100 лукса, у две скале 
 аутоматско пребацивање 

 

10. Манометар фи 80 
 

Техничке карактеристике: 
 0-10 бар 

 

11. Челична метарска пантљика 3 m са mm 
поделом 

 

Техничке карактеристике 
 мерни опсег 0-3 m 

 

12. Челична метарска пантљика 30 m са mm 
поделом 

 

Техничке карактеристике 
 мерни опсег 0-30 m 

 

13. Каталог боја 
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Техничке карактеристике 
 за регистрацију возила 

 

14. Калибри за контролу седла и куке 
 

15. Уређај за контролу спајања електричне 
инсталације између вучног и прикључног 
возила са 4 конектора 

 

16. Детектор за контролу цурења плина из 
плинских инсталација 

 

17. Индикатор тачке испарења кочионе течности 
 

18. Вага са 8 сензора 
 

19. Хидраулични тестер зазора 
 

Техничке карактеристике 
 носивост 15 t 
 осмосмерни 

 

20. Индикатор притиска ваздуха у кочним 
инсталацијама ваздушних кочница-2 комада 
 

21. EOBD читач, дијагностички уређај за 
повезивање са рачунаром 

 

Техничке карактеристике 
 Да може да врши OBD дијагностику возила 

врсте M и N 
 

22. Уређај за проверу исправности уређаја за 
заустављање прикључних возила са 
инерционом командом 
 

23. Педала за мерење силе притиска на ручној 
команди кочнице 

 

Техничке карактеристике: 
 Мерни опсег 0-100 daN 

 

24. Уређај за мерење успорења возила, при вршењу 
техничког прегледа на полигону 

 

Остали уређаји 
 
1. Мобилни електро генератор 
 

Генератор треба да омогући напајање потребно за 
функционисање свих уређаја у мобилној станици. 
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Техничке карактеристике 
 ESP најмање 33 kVA, 33 kW 
 PRP најмање 30 kVA, 30 kW 
 звучно изолован 

2. Компресор

Техничке карактеристике:
 најмање 10 бар 

Сви уређаји за вршење техничког прегледа 
возила који представљају мерила у смислу 
метролошких прописа морају бити оверени од 
стране надлежног органа у Републици Србији. 

Уређаји за вршење техничког прегледа возила 
који представљају мерила, за које не постоје 
прописани метролошки захтеви или за које се 
Правилником о техничком прегеду возила не 
захтева оверавање, морају бити еталонирани од 
стране акредитоване организације у складу са 
захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006. 

Неопходно је да сви уређаји и опрема буду 
прилагођени за инсталацију у термоконтејнер 
спољашњих димензија највише 6058 x 2438 x 2591 
mm (дужина x ширина x висина). 

УКУПНО (без ПДВ-а): 
ПДВ 

УКУПНО (са ПДВ-ом): 
Рок испоруке: I део пројектног задатка - 60 дана од дана потписивања уговора 

- II део пројектног задатка - 45 дана од дана потписивања уговора.
Место испоруке: Агенција за безбеднсот саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2, Београд

Датум:  ________   ________  . године 

МП 

Потпис овлашћеног лица 

СКЛАДИШТЕЊЕ

Понуђач треба да обезбеди адекватно место за 
складиштење свих уређаја и опреме из II дела 
пројектног задатка, на ком ће уређаји и опрема бити 
складиштени од дана испоруке од стране понуђача до 
дана инсталације у термоконтејнер, а најдуже у периоду 
од 12 месеци од дана испоруке.

ГАРАНТНИ РОК

Потребно је да понуђач за све уређаје и опрему из II 
дела пројектног задатка обезбеди гарантни рок у 
трајању од најмање 5 година од дана испоруке уређаја и 
опреме, и обезбеди годишњу контролу, одржавање и 
сервисирање на територији Републике Србије у трајању 
од најмање 5 година од дана испоруке уређаја и опреме.
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ОБРАЗАЦ 2 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда број _________ од ________.2019. године, за јавну набавку број 98/19 – Набавка 
мобилне станице за технички преглед возила за потребе реализације испита контролора на 
техничким прегледима - I фаза 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача   

Адреса понуђача  

Матични број предузећа   

Порески  идентификациони број 
предузећа(ПИБ) уде 

 

Име особе за контакт  

Електронска пошта   

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 
 
1) Назив понуђача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке коју ће 
извршити подизвођач: 

 

2) Назив понуђача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке коју 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 
 
 
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) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 
Набавка мобилне станице за технички преглед возила за потребе реализације испита 
контролора на техничким прегледима - I фаза 
 
 

5.1 

Укупна понуђена цена са 
укалкулисаним свим 
зависним трошковима - 
(без ПДВ-а) 

 

5.2 
Укупна цена  
(са ПДВ-ом) 

 

5.3 Рок и начин плаћања 

- 50% уговореног износа авансно, по потписивању уговора 
 - остатак (50%) уговореног износа по испоруци, обостраном 
потписивању записника о примопредаји и достављању 
исправног рачуна. 

5.4 Рок важења понуде 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. 

5.5 Рок извршења услуге 

-I део пројектног задатка - 60 дана од дана потписивања 
уговора 
- II део пројектног задатка - 45 дана од дана потписивања 
уговора 

5.6 Гарантни рок 5 година (у складу са спецификацијом) 

 
 

 
 

М.П.                     Потпис овлашћеног лица понуђача:                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 
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ОБРАЗАЦ 3 
 

 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

Промотивно-едукативни материјали за кампању у току летњих месеци 

Ред. 
број НАЗИВ 

Јед. 
мере Кол. 

Цена по 
јединици без 

ПДВ 

Цена по 
јединици са 

ПДВ 

ВРЕДНОСТ без 
ПДВ 

ВРЕДНОСТ са 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Набавка мобилне станице за технички преглед возила за потребе 
реализације испита контролора на техничким прегледима - I фаза 

(у свему у складу са спецификацијом-Образац 1) 
ком 

1 

    

 
 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 У колони 5. уписати јединичну цену без ПДВ, за сваки тражени предмет набавке 
 У колони 6. уписати јединичну цену са  ПДВ, за сваки тражени предмет набавке 
 У колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а и УКУПНО (1-6); 
 У колону 8. уписати укупну цену са ПДВ-ом и УКУПНО (1-6). 

 
Датум: 

МП 
Одговорно лице: 

  
  

 
 
Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац 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 образац структуре цене. 
 
 
 
 


