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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15 у даљем тексту: Закон), члана 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 6352/2 и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку број 6352/3, припремљена је 
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у  поступку за јавну набавку мале вредности -добра–   набавка резервних делова са 

уградњом и сервисирањем возила за  потребе Предшколске установе „11. април“   , 

Јавна набавка број Д 17-10 
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Општи подаци о јавној набавци 

 

Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Предшколска установа ,,11 април“ – Нови Београд 

Адреса: Народних хероја 12а, Нови Београд 

Интернет страница: www.11april-nbgd.edu.rs 

 

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. 

 

Предмет јавне набавке 

 Предмет јавне набавке су  добра– набавка резервних делова са уградњом и сервисирањем 

возила за  потребе Предшколске установе „11. април“   , бр. ЈН Д 17-10            

  Назив и ознака из општег речника набавки: 34000000-опрема и помоћни производи за  превоз,  

  50110000-услуге поправки и одржавања моторних возила и припадајуће опреме 

 

                                                      

   Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

Контакт: 

Захтев за тражењем информација или појашњења се шаље Наручиоцу: 

-Поштом, на адресу: Предшколска установа ,,11.април“ – Нови Београд, Народних хероја 12а,  

или 

-Путем факса:011/2603-042 или 

-На e-mail адресу: javne.nabavke@11april-nbgd.edu.rs до истека радног времена наручиоца, тј. 

до 16:00 часова радним даном (понедељак – петак).. 

  Особа за контакт: Катарина Андрејев , Мелита Перић 

 

 

Подаци о предмету јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке  

Предмет јавне набавке -добра– набавка резервних делова са уградњом и сервисирањем возила за  

потребе Предшколске установе „11. април“   , бр. ЈН Д 17-10            

Назив и ознака из општег речника набавки: 34000000-опрема и помоћни производи за  превоз,  

  50110000-услуге поправки и одржавања моторних возила и припадајуће опреме 

http://www.11april-nbgd.edu.rs/
mailto:javne.nabavke@11april-nbgd.edu.rs
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Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 . и 76. Закона 

 и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

 

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона. Испуњеност услова из 

члана 75. и 76. закона, понуђач доказује достављањем доказа уз понуду из члана 77. закона, 

који могу биту у неовереним фотокопијама и у свему у складу са конкурсном документацијом. 

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. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвршиоцем, у складу са чланом 80 закона, 

подизвршилац мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о 

јавним набавкама. 

  

Обавезни услови из члана 75. ЗЈН које понуђач мора да испуни: 

 

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

регистар 

Доказ:  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда. 

 

2) Да понуђач 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. 

Доказ:  

Правна лица: 

Уверење првостепеног суда (Основни и Виши суд) на чијем је подручју седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица, као доказ да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре; 

Уверење Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, 

као доказ да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела, као члан организоване 

криминалне групе; 

Уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за 

законског заступника, као доказ да 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.  

Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког 

од њих.  

 

Предузетници и физичка лица: 

Уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да 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. 

Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.   
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3) Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

Доказ:  

Уверење Пореске управе министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 

приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације 

Напомена: Овај доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. 

 

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

    које     произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и  

    условима   рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права  

    интелектуалне својине (чл. 75 став 2. ЗЈН)-Образац 6 

 

Понуђач може да уместо горе наведених доказа о испуњености обавезних услова из чл.75 став 

1. тач. 1. до 4. ЗЈН, достави изјаву (Образац бр. 9) којом под пуном  материјалом и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава горе наведене услове или да достави Извод из регистра 

понуђача ,који води Агенција за привредне регистре, којим потврђује испуњеност услова из 

чл. 75. став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН. У том случају 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. 

 

 
Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни 

 

1.Да Понуђач располаже пословним капацитетом – што подразумева да је понуђач у 

претходне 3 године (2014.,2015. и 2016.) остварио пословни приход по основу извршене 

испоруке и уградње добара исте или сличне врсте као што је предмет ове јавне набавке у 

износу од: 

              - у износу од минимум 3.400.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а  

      Докази: 

    - Списак испоручених добара са уградњом-Образац 3 и 

- минимум три уговора са предшколским установама у последње три године 

 

2. Да Понуђач располаже кадровским капацитетом за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, односно да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда има 

најмање 10 радника радно ангажованих код Понуђача.  

Докази: 

-Фотокопије основа радног ангажовања (уговор о раду или/и уговор о привеменим и повременим  

Пословима или/и уговор о делу и сл), 

 

3. Да поседује сервисе на подручју наручиоца односно на подручју Општине Нови 

Београд  и / или Земун, Града Београда(Обзиром да се јавна набавка спроводи у циљу 

поправки и одржавања службених возила наручиоца која се превасходно користе на 

територији Општине Нови Београд, Града БЕОГРАДА, а због смањења трошкова које ствара 

удаљеност сервиса, потреба за хитним интервенцијама).  

Доказ:   
Списак сервиса са адресама на подручју Општине Нови Београд и / или Земун достављен на 

свом документу са потписом и печатом одговорног лица  
 

3. Да Понуђач располаже техничким капацитетом за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, што подразумева:  

- уређај за центрирање (реглажу) трапа,  
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- најмање два канала односно дизалице,  

- компресор за фарбање, комора за фарбање,  

- апарат за заваривање,  

- да има обезбеђен расположив простор за паркирање возила довезених на поправку који се 

налази у оквиру или ван сервиса, с тим да исти мора бити обезбеђен од крађе и оштећења 

возила (минимално тражено обезбеђење: ограда),  

- возило за шлеповање (власништво или лизинг или закуп) 

Докази:  

- Као доказ о поседовању уређаја за центрирање (реглажу) трапа, најмање једна дизалица или 

један канал, компресор за фарбање, коморе за фарбање, апарат за заваривање и ограђеног 

простора доставља се Изјава о довољном техничком капацитету и то: - изјава из Обрасца 11  

- Као доказ о поседовању возила за шлеповање у власништву доставља се фотокопија читача 

саобраћајне дозволе, - као доказ о коришћењу возила по основу лизинга доставља се 

фотокопија читача саобраћајне дозволе и уговора о лизингу, - као доказ о коришћењу возила 

по основу закупа или уговора о пословно-техничкој сарадњи достављају се: фотокопија читача 

саобраћајне дозволе, неоверена фотокопија закљученог уговора са физичким односно правним 

лицем о закупу или пословно-техничкој сарадњи  

 

Напомињемо да је у погледу испуњености додатних услова, понуђач у обавези да достави 

доказе о испуњености ових услова, на начин одређен конкурсном документацијом у 

супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави 

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Закона о јавним 

набавкама. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. 

 

Докази о испуњености услова из Закона и Конкурсне документације могу се достављати у 

неовереним копијама, а Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од 

понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 

најповољнија, да у року од пет дана,  достави на увид оригинал или оверену копију свих 

приложених доказа. 

Ако понуђач у остављеном примереном року не достави на увид Наручиоцу оригинал или 

оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Ако понуђач има седиште у страној држави, документација за доказивање испуњености услова 

мора бити оверена од стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште (управног 

или судског органа, односно привредне коморе) односно амбасаде те државе у Републици 

Србији и достављена у преводу на српски језик, овереном од стране овлашћеног судског 

тумача за предметни страни језик.  

Наручилац задржава право да провери да ли су документи којима понуђач доказује 

испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога 

што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој 

понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи и одговарајући доказ за то, Наручилац ће 

дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 
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Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач 

може уместо доказа приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе.  

 

Понуђач је дужан да без одлагања достави Наручиоцу писмено обавештење о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова, која наступи до доношења одлуке о додели уговора, 

односно до закључења уговора, као и током важења уговора, и да промену документује на 

прописани начин. 

 

 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

Језик понуде 

 

Понуда се подноси на српском језику.  

Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на српски 

језик. Уколико понуђач достави понуду која није на српском језику, таква понуда ће бити 

одбијена. 

 

Начин на који понуда мора бити сачињена 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на Порталу 

јавних и интернет сајту наручиоца, и у складу са конкурсном документацијом. 

 

Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта 

наручиоца www.11april-nbgd.edu.rs, закључно са истеком рока за подношење понуда. 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у коверти, затвореној на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте неопходно је 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. 

Понуда се доставља на адресу: Предшколска установа ,,11. април“ – Нови Београд, ул. 

Народних хероја 12а, 11070 Нови Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – 

набавка резервних делова са уградњом и сервисирањем возила за  потребе Предшколске 

установе „11. април“   , бр. ЈН Д 17-10 -НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 

уколико је примљена од стране наручиоца до 04.10.2017., до 11:00 часова. Отварање понуда је 

истог дана у 14:00 часова, у Секретаријату за образовање и дечју заштиту - адреса: Краљице 

Марије 1, спрат 20. 

Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, у којој се понуда налази, обележити време 

пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда 

достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 

пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда која  није примљена у року 

одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се 

могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Понуђач  доставља следећу документацију (доказе и обрасце): 

1. Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл.75. и 76. Закона, 

наведене и описане у делу Конкурсне документације ,,Услови за учешће у поступку јавне 

http://www.11april-nbgd.edu.rs/
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набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“ или 

Изјава о испуњености обавезних услова из чл-75 став 1 тач. 1) до 4) (образац ) или Извод 

из регистра понуђача АПР-а 

(Уколико понуђач наступа са подизвршиоцем, као и уколико се подноси заједничка понуда, 

потребно је доставити потребне доказе за подизвршиоце, односно чланове групе понуђача, у 

свему у складу са упутством датим у Условима за учешће) 

2. Образац 1– Образац понуде 

3. Модел уговора , 

4. Образац 2 – Спецификација понуде са обрасцом  структуре цене са упутством како се 

попуњава, 

 

5. Образац 3-Списак ипоручених добара 

6. Образац 4 – Образац трошкова припреме понуде,  

                       (Достављање овог обрасца није обавезно) 

7.  Образац 5- Образац Изјаве о независној понуди, 

8.  Образац 6 – Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 став 2. Закона, 

9. Сопствену бланко меницу за озбиљност понуде, потписану и оверену печатом, са 

клаузулом  „без протеста“, праћену копијом депо картона и доказом о регистрацији 

менице у регистру Народне банке Србије, и Овлашћењем за попуну менице – 

меничним писмом, насловљеним на Предшколску установу ,,11. Април“– Нови Београд, 

попуњеним у износу од 5% од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, са роком 

важности минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда, односно до истека рока 

важности понуде,  

10. Образац 7 – Овлашћење за попуну менице – менично писмо 

11. Образац 8-Изјава понуђача о средству финансијског  обезбеђења – сопствене бланко 

менице; 
12.  Образац 9–Изјава  о испуњености обавезних услова из члана 75 ЗЈН  

13. Образац 10–Изјава  о испуњености обавезних услова из члана 75 ЗЈН за подизвођача 

14. Образац 11-Изјава о техничком капацитету 
15. Споразум о заједничком наступању – у случају подношења заједничке понуде, 

 

Партије: 

 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

Понуда са варијантама 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 

 

Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а.  

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има 

предност у случају несагласности. 

Понуђене цене су фиксне и не могу се мењати. 

У укупну понуђену цену морају бити урачунати сви зависни трошкови понуде (испорука,  и 

сл). Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 

чл.92 Закона. 

 

Рок важења понуде  и оцена понуде 

Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда. Понуђач је дужан да 

у понуди назначи рок важења понуде. 
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У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде , таква понуда ће бити одбијена. 

 

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде, у смислу Закона о јавним набавкама. 

 

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних 

недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или 

обавеза понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 

 

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава 

техничке спецификације. 

 

 

Наручилац ће одбити понуду ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понућач не докаже да испуњава додатне услове; 

3) понуђач није доставио тражено средство обезбећења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног 

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде 

или није могуће је упоредити са другим понудама. 

 

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 не може мењати понуду. 

 

Средства финансијског обезбеђења 

Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, понуђачи су у обавези да 

доставе оригинал сопствену бланко меницу,  са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо 

картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за 

попуну менице – Меничним писмом, насловљеним на Предшколску установу ,,11. април“- 

Нови Београд, у износу од 5% од укупне вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком 

важности минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда, односно до истека рока важности 

понуде. 

Као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач/и – 

Извршиоц/и, биће у обавези да достави/е : 

-у року од 8 (осам) дана од дана потписивања Уговора, достави Купцу сопствену бланко 

меницу, са клаузулом  „без протеста“ за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне 

уговорене вредности са ПДВ-ом, и са роком важности 30 дана дужим од дана извршења 

предметних услуга у целости и: 

- Менично писмо – овлашћење 

- Фотокопија депо картона са потписима овлашћених лица 

- Захтев за регистрацију менице из регистра Народне банке Србије - копија 

И  

2.  у тренутку примопредаје предмета јавне набавке,  преда сопствену бланко меницу, са 

клаузулом  „без протеста“ за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 10% 

од вредности Уговора са ПДВ-а, и роком важности 5 дана дуже од дана истека гарантног рока. 

     -Менично писмо – овлашћење 

- Фотокопија депо картона са потписима овлашћених лица 

- Захтев о регистрацији менице из регистра Народне банке Србије -копија 
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Место испоруке и уградње добара 

 

Изабрани понуђач – Продавац, ће бити у обавези да, врши испоруку резервних делова са 

уградњом и сервисирањем добара која су предмет набавке  у сервисима на подручју Општине 

Нови Београд и / или Земун а у складу са списком адреса сервиса који је доставио уз понуду. 

 

Начин и услови плаћања и рок испоруке  
 

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим 

техничким карактеристикама. 

Цене се у обрасцу понуде изражавају у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом са свим обрачунатим 

пратећим трошковима до уговореног места испоруке, сагласно захтевима из обрасца понуде и 

обрасца структуре цене.  

Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора. 

Рачун се испоставља на основу документа којим се верификује квалитет и квантитет 

испоручених добара. 

Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна испостављеног заједно са 

записником о верификованој примопредаји добара која су предмет ове јавне набавке на 

уговорено место Наручиоца.  

Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема исправног рачуна. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

  Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до     износа 

средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 

Рок испоруке  и уградње je сукцесиван у року од је  12 месеци од дана потписивања уговора 

или достављања средства финансијског обезбеђења. 

Рок за извршење услуге редовног/ванредног сервиса и мањих поправки не може бити дужи од 

2 раднa дана од дана када Понуђач преузме возило у рад. 

Рок за извршење услуге за веће поправке не може бити дужи од 5 дана од дана када Понуђач 

преузме возило у рад. 

Понуђач даје гаранцију минимум од 12 месеци на извршене услуге. 

Гаранција на уграђене резервне делове је произвођачка.   

Почетак гарантног рока се рачуна од датума званичне квантитативно-квалитативне 

примопредаје. 

Наручилац задржава право да за поједине резервне делове тражи гарантни лист. 

Уколико  Наручилац констатује да је дошло до квара на возилу који је у директној вези са 

извршеном услугом и уграђеним резервним деловима, а од кога није прошло више од 12 

месеци, Понуђач се обавезује да о свом трошку доведе возило у исправно радно стање.  

Уколико Наручилац установи грешке у погледу квалитета услуге и квалитета добара, при 

квантитативно - квалитативној примопредаји или у току важења гаранције, Понуђач је дужан 

да грешке отклони без накнаде, у року који не може бити дужи од 2 дана од састављања 

записника о квантитативно-квалитативној примопредаји или од дана писменог или усменог 

обавештења Наручиоца. 

Учествовање у заједничкој понуди или са подизвршиоцем 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

 

Понуђач у понуди може да наступи:  

 - самостално,  

 - са подизвршиоцем  

 - као група понуђача која подноси заједничку понуду. 

Понуђач наводи начин наступања у понуди у Обрасцу/обрасцима понуде, заокруживањем 

једне од понуђених опција. 
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвршилац, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвршиоцу, 

дужан је да наведе назив подизвршиоца, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвршиоцу, (а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке), као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвршиоца. Понуђач, односно добављач, у 

потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број 

подизвршиоца. 

  

Ако понуђач који наступа са подизвршиоцем закључи уговор са Наручиоцем, сваки 

ангажовани подизвршилац мора бити наведен у уговору.  

 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвршиоца, ради 

утврђивања испуњености обавезних услова за учешће. 

 

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, неопходно је да уз понуду доставе 

Споразум о заједничком наступању, којим се чланови групе понуђача међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, потписан и оверен од стране  

 

одговорних лица сваког члана групе понуђача, а који садржи податке о члану групе понуђача 

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 финансијког обезбеђења, понуђачу који 

ће издати рачун, рачуну на који ће бити извршено плаћање, и обавезама сваког од понуђача из 

групе понуђача за извршење уговора.  

 

Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.  

Носилац посла попуњава, потписује и оверава све обрасце из конкурсне документације. 

   

Поштовање прописа од стране понуђача 

Понуђач је дужан да  поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити  

на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, што потврђује 

потписивањем Обрасца 6. 

Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где 

се могу благовремено добити исправни подаци о: 

 

 Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство 

финансија и привреде), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: 

www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити исправне 

информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне 

аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови 

органи; 

 Заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне 

средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике 

Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса:  

www. мерз.гов.рс, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже  Јовановић 27а, 

Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs; 

 Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство 

рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет 

адреса: www.minrzs.gov.rs. 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин одређен чланом 20. Закона, 

писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. 

У складу са чланом 63. Закона, заинтересовано лице може, у писаном облику, да тражи од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 

(пет) дана пре истека рока за подношење понуда. 

Захтев за тражење додатних информација или појашњења се шаље Наручиоцу: поштом, на 

адресу: Предшколска установа ,,11.април“ – Нови Београд, Народних хероја 12а,  путем 

факса:011/2603-042, са назнаком: „Питање за Комисију, јавна набавка број Д 17-10“, или на е-

маил javne.nabavke@11april-nbgd.edu.rs  у периоду од 08 часова до 16 часова  радним 

данима (понедељак-петак). 

 

НАПОМЕНА: Захтев за тражење додатних информација или појашњења  који је стигао после 

истека радног времена наручиоца,тј. после 16 часова, сматра ће се да је примљен наредног 

дана. 

Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, да ту информацију објави на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Тражење додатних информација или 

појашњења телефоном није дозвољено.  

 

НАПОМЕНА: 

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 

путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од 

друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 

дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

Све додатне информације и појашњења дата у вези са припремањем понуде, које су дате у 

писаном облику и објављене на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, 

представљају саставне елементе Конкурсне документације.  

 

Измене и допуне Конкурсне документације       

Наручилац може да измени или допуни Конкурсну документацију у року предвиђеном за  

подношење понуда. Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или 

допуни Конкурсну документацију, без одлагања ће извршене измене и допуне објавити на 

Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 

Уколико Наручилац  измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, продужиће рок за подношење понуда, и објавиће 

Обавештење о продужењу рока на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац не може да измени или допуни 

Конкурсну документацију. 

 

Измене, допуне и опозив понуде 

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека 

рока за подношење понуда.              

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може изменити, допунити, ни опозвати 

поднету понуду. 

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде, које се достави Наручиоцу пре 

истека рока за подношење понуде, треба да буде припремљено, запечаћено, означено и 

достављено аналогно датом упутству за паковање, печаћење и означавање саме понуде, с тим 

што се на предњој страни омота у коме се пакује измена/допуна/опозив понуде додаје реч: 

«измена» или «допуна» или «опозив», у зависности од тога шта се у омоту налази. 

 

Начин означавања поверљивих података 

mailto:javne.nabavke@11april-nbgd.edu.rs
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Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које су 

посебним прописима утврђени као поверљиви и које је понуђач као такве означио у понуди. 

Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у доњем десном углу 

великим словима имају написано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. Ако 

се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити 

подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.  

 Подаци из понуде које понуђач на описани начин означи поверљивим, цениће се као 

поверљиви подаци у односу на остале учеснике у поступку, али не могу представљати 

поверљиве податке у односу на наручиоца, коме исти морају бити доступни, ради спровођења 

поступка прегледа и оцене понуда. 

Наручилац ће одбити давање информација које би значиле повреду поверљивости података 

добијених у понуди. 

 

 

 

 

Начин на који се могу захтевати додатна појашњења од понуђача после отварања понуда 

и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвршиоца 
 

Наручилац може да захтева писменим путем од понуђача додатна објашњења која ће му 

помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 

значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену која би неприхватљиву 

понуду учинила прихватљивом.Наручилац ће обавестити понуђаче у писменом облику о 

рачунским грешкама уоченим приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања 

понуда. 

Понуђач у чијој понуди су утврђене рачунске грешке у обавези је да се у остављеном року, у 

писменом облику да сагласност да се у његовој понуди исправе рачунске грешке. Ако се 

понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву.  

 

Обавештење за накнаду за коришћење патената 

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa 

интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч; 

 

Негативне референце 

Наручилац може одбити понуду  уколико поседује доказе о  негативној референци, у смислу 

одредби чл. 82. Закона.  

Критеријум за оцену понуда 

Критеријум за оцену понуда је:најнижа понуђена цена 

У случају да наручилац прими две или више понуда са истом понуђеном ценом, уговор ће се 

доделити понуђачу који је у понуди навео дужи гарантни рок. 

Уколико се ни на овај начин не може извршити избор најповољније понуде, као најповољнија 

понуда биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 

 

Доношење одлуке у вези са овом јавном набавком 

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном року до 

10 дана од дана јавног отварања понуда. 

 

Заштита права  
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 

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 (у даљем тексту: подносилац захтева). 

Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  наручиоцу а истовремено се примерак захтева за 

заштиту права доставља и Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. Закона, а  

подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ о 

уплати таксе, у износу од 60.000,00 динара, на жиро рачун број: 840 – 30678845-06, шифра  

плаћања 153 или 253, позив на број Д 17-04, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха:  

 

„Републичка административна такса, за захтев за заштиту права, број јавне набавке (или друга 

ознака конкретне јавне набавке)“. 

 

Захтев  за  заштиту  права  којим  се  оспорава  врста  поступка,  садржина позива  за 

подношење понуда и конкрсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен 

од стране Наручиоца најкасције седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира 

на начин достављања, а у поступку мале вредности и квалификационом поступку  ако је 

примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о 

признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за 

заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана 

у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу 

оквирног споразума у складу са чланом 40а ЗЈН. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње 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 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 

заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. ЗЈН.  

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 148-159. Закона. 

 

Закључење уговора 

Уговор о јавној набавци ће се закључити са понуђачем којем је додељен уговор, у року од 

осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, 

односно у року од осам дана од дана доношења Одлуке о додели уговора, уколико у 

предметном поступку јавне набавке буде поднета само једна понуда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 15 од 78 

 

ОБРАЗАЦ 1 

 

 

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ  

Број понуде:______ 

 

Подносимо понуду за: јавну набавку мале вредности – добра – набавка резервних 

делова са уградњом и сервисирањем возила за  потребе Предшколске установе „11. 

април“   , бр. ЈН Д 17-10            

Понуда број_______ 

 (уписати број понуде) 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ 

 

 

АДРЕСА И СЕДИШТЕ  
 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ  
 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
 

ТЕЛЕФОН 
 

ТЕЛЕФАКС 
 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА 
 

ТЕКУЋИ РАЧУН И БАНКА 
 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА 
 

ПИБ 
 

 

ПОНУЂАЧ НАСТУПА: 

                                                       1. самостално 

   2. са подизвршиоцем/има 

3. у заједничкој понуди 

                                                (заокружити начин наступања) 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВРШИОЦУ 

(попуњава се уколико понуђач наступа са подизвршиоцем/има) 

Број понуде:________ 

 

ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ  

 

АДРЕСА И СЕДИШТЕ  

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ   

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ  

ТЕЛЕФОН  

ТЕЛЕФАКС  

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА  

ТЕКУЋИ РАЧУН  И БАНКА  

МАТИЧНИ БРОЈ   

ПИБ  

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ 

ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ 

ПОВЕРЕН ПОДИЗВРШИОЦУ 

(У%) 

 

ВРСТА ПОСЛА КОЈА СЕ 

ПОВЕРАВА ПОДИЗВРШИОЦУ 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ 

(попуњава се уколико понуђач наступа у заједничкој понуди) 

Број понуде:________ 

ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   

ЧЛАНА ГРУПЕ 

 

АДРЕСА И СЕДИШТЕ   

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ   

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ  

ТЕЛЕФОН  

ТЕЛЕФАКС  

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА  

ТЕКУЋИ РАЧУН  И БАНКА  

МАТИЧНИ БРОЈ   

ПИБ  
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П О Д А Ц И    О  П О Н У Д И 

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А: 

УКУПАН ПДВ: 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: 

СЛОВИМА СА ПДВ-ОМ: 

РОК ИСПОРУКЕ је сукцесиван у периоду од  12 месеци од дана потписивања 

уговора или достављања средства финансијског обезбеђења. 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (МИНИМУМ 30 ДАНА): 

Гаранција на уграђене резервне делове је произвођачка.   

Гарантни рок за извршене услуге ____________(минимум 12 месеци) 

 

Понуђене цене су фиксне. 

 

У укупну понуђену цену морају бити урачунати сви зависни трошкови понуде 

(испорука,уградња и сл).  

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА:  у року од 45 дана од дана испостављања исправне фактуре, а 

на основу одговарајуће рачуноводствене документације коју испоставља Продавац 

којом је потврђена испорука добара.  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Ми, доле потписани, овим обавештавамо да смо: 

 

 Упознати,прихватамо у потпуности,без примедаба, садржину Конкурсне 

документације јавне набавке мале вредности бр. Д 17-10  – набавка резервних делова са 

уградњом и сервисирањем возила за  потребе Предшколске установе „11. април“   ,  и 

дајемо следећу понуду: 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а 

по свим позицијама наведеним у  припадајућој 

спецификацији добара и услуга  у Конкурсној 

документацији предметне набавке која чини 

саставни део ове понуде: 

 

 

 

Потпис одговорног лица понуђача 

                                                                                        _________________________ 

         

     Датум___________________                                                                                                    

                                                                          МП 

 

Упутство: у случају већег броја подизвршилаца, односно већег броја чланова групе, 

фотокопирати другу страну Обрасца понуде у потребном броју примерака 
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ОБРАЗАЦ 2 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11.АПРИЛ“                                                                                                                                                                                                                     

 Народних хероја 12а, Нови Београд 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

јавна набавка мале вредности – добра– набавка резервних делова са уградњом и сервисирањем возила 

за  потребе Предшколске установе „11. април“   , бр. ЈН Д 17-10            

 
А. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ СА 

УГРАДЊОМ ЗА ВОЗИЛО CITROEN „JUMPER“ 2 

Тип и 

марка 

возила 

Рег. број Број шасије Број мотора Год. 

произв. 

Снага 

мотора 

Радна 

запремин

а 
Citroen 

„Jumper“  

2.0 HDI 

BG 082-XE VF72AAMFA17375418 10DYRT4014743 2004. 62 KW 1997 cm³ 

Citroen 

„Jumper“  

2.0 HDI 

BG  406-VT VF72BAMFB17776936 PSARHV10DYTR3028205 2006. 62 KW 1997 cm³ 

Citroen 

„Jumper“  

2.0 HDI 

BG  163-CM VF72AAMFA17206686 10DYER4058367 2003. 62 KW 1997 cm³ 

Citroen 

„Jumper“  

2.0 HDI 

BG  162-CM VF72AAMFA17206141 10DYER4058748 2003. 62 KW 1997 cm³ 

Ред. 

бр. 

Назив резервних 

делова 

и материјала 

 

Јед. 

мере 

Вредност 

рез. дел. и 

материјала 

Норма сати 
Вредност 

норма/сати 
Укупно 

1.  Уље моторно (Тотал 

7000) 

Лит.     

2.  Филтер уља Ком.     

3.  Филтер ваздуха Ком.     

4.  Филтер полена Ком.     

5.  Филтер клима уређаја Ком.     

6.  Антифриз 100% (Тотал 

Г 12) 

Лит.     

7.  Уље за мењач Ком.     

8.  Уље серво управљача Лит.     

9.  АТ  уље (дот 4) Лит.     

10.  Уље за мењач Лит.     

11.  Кугла ручице мењача Ком.     

12.  Носач мотора Ком.     

13.  Носач мотора (десно) Ком.     

14.  Носач мотора (лево) Ком.     

15.  Елестични зглобови 

мотора 

Ком.     

16.  Поклопац мотора Ком.     
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17.  Комплет дихтунга 

мотора 

Ком.     

18.  Чеп посуде на кућишту 

цилиндра 

Ком.     

19.  Метални дихтунг Ком.     

20.  Дихтунг лежаја кол. 

вратила 

Ком.     

21.  Коленасто вратило Ком.     

22.  Предњи носач 

семеринга коленастог 

вратила 

Ком. 

 

 

  

23.  Семеринг коленастог 

вратила 

Ком.     

24.  Ременица двоструки 

амортизер коленастог 

вратила 

Ком. 

 

 

  

25.  Зупчаник развода 

мотора 

Ком.     

26.  Зупчаник команде 

пумпе моторног уља 

Ком.     

27.  Круна електро 

покретача 

Ком.      

28.  Гумени дихтунг Ком.     

29.  Клин коленастог 

вратила 

Ком.     

30.  Комплет полуге 

мотора 

Ком.     

31.  Комплет уметак полуге Ком.     

32.  Комплет клипови 

(састављени) 

Ком.     

33.  Комплет сегмента 

клипа 

Ком.     

34.  Глава мотора Ком.     

35.  Поклопац главе мотора Ком.     

36.  Дихтунг поклопца 

главе мотора 

Ком.     

37.  Дихтунг главе мотора Ком.     

38.  Чеп пуњења моторног 

уља 

Ком.     

39.  Прскалица уља главе 

мотора 

Ком.     

40.  Комплет дихтунга 

разрада 

Ком.     

41.  Зучаник клацкалице 

водилице вентила 

Ком.     

42.  Зглоб одржавања 

зрачног вентила 

Ком.     

43.  Команда запорнице 

вентила 

Ком.     

44.  Усисни вентил Ком.     
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45.  Испустни вентил Ком.     

46.  Гумица вретена 

вентила мотора 

Ком.     

47.  Опруга вентила Ком.     

48.  Лежиште усисиног 

вентила 

Ком.     

49.  Лежиште испустног 

вентила 

Ком.     

50.  Водилица вентила Ком.     

51.  Штитник развода Ком.     

52.  Брегаста осовина 

мотора 

Ком.     

53.  Главчина зупчаника 

брегасте осовине 

Ком.     

54.  Зупчаник брегасте 

осовине мотора 

Ком.     

55.  Затезни точкић развода Ком.     

56.  Назубљени разводни 

ремен 

Ком.     

57.  Дихтунг брегасте 

осовине мотора 

Ком.     

58.  Пумпа моторног уља Ком.     

59.  Клип испуштања 

моторног уља 

Ком.     

60.  Опруга клипа 

испуштања моторног 

уља 

Ком. 

 

 

  

61.  Ланац пумпе моторног 

уља 

Ком.     

62.  Мрежице пумпе 

моторног уља 

Ком.     

63.  Осовина усмеравања Ком.     

64.  Картер моторног уља Ком.     

65.  Чеп испуштања 

моторног уља 

Ком.     

66.  Дихтунг чепа за 

испуштање моторног 

уља 

Ком. 

 

 

  

67.  Мерач моторног уља Ком.     

68.  Водилица шипке за 

моторно уље 

Ком.     

69.  Међухлад.уље-вода 

мотора 

Ком.     

70.  Глава филтерског 

улошка 

Ком.     

71.  Маноконтакт моторног 

уља 

Ком.     

72.  Прскалица уља клип Ком.     
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73.  Мерач уља сензор 

температуре 

Ком.     

74.  Дихтунг носача мерача 

уља 

Ком.     

75.  Дихтунг међухладњака 

моторног уља 

Ком.     

76.  Шапица носача 

пуњења уља 

Ком.     

77.  Таложник уљних пара Ком.     

78.  Прикључак уљне паре Ком.     

79.  Цев враћања уља Ком.     

80.  Квачица регулатора 

притиска уља 

Ком.     

81.  Пумпа за воду Ком.     

82.  Дитунг пумпе за воду Ком.     

83.  Колектор улаза воде 

мотора 

Ком.     

84.  Отвор вентилатора 

мотора 

Ком.     

85.  Моторни вентилатор Ком.     

86.  Спојница хладњака 

мотора 

Ком.     

87.  Релеј Ком.     

88.  Електро кабал 

вентилатора 

Ком.     

89.  Копча 

електровентилатора 

Ком.     

90.  Експазиона посуда 

воде мотора 

Ком.     

91.  Чеп пуњења воде 

мотора 

Ком.     

92.  Прикључак гумени Ком.     

93.  Сензор нивоа 

расхладне течности 

Ком.     

94.  Хладњак мотора Ком.     

95.  Чеп испуштања 

хладњака 

Ком.     

96.  Еластични носач 

хладњака 

Ком.     

97.  Штитник хладњака 

мотора 

Ком.     

98.  Гарнитура црева за 

систем за хлађење 

Ком.     

99.  Кутија излаз воде 

мотора 

Ком.     

100.  Дихтунг кутихе ове 

мотора 

Ком.     

101.  Наставак излаза воде 

мотора 

Ком.     
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102.  Термостат воде мотора Ком.     

103.  Сензор за температуру 

воде мотора 

Ком.     

104.  Мерач и пумпа за 

гориво 

Ком.     

105.  Регулатор притиска 

дизела 

Ком.     

106.  Дихтунг пумпе 

убризгавања 

Ком.     

107.  Цев пуњења горива Ком.     

108.  Електрични кабал 

резервоара 

Ком.     

109.  Глава филтера 

таложнице 

Ком.     

110.  Електрични релеј Ком.     

111.  Сензор притиска 

усисаног ваздуха 

Ком.     

112.  Грло дотока ваздуха Ком.     

113.  Мерач протока Ком.     

114.  Носач филтера за 

усисни ваздух 

Ком.     

115.  Дихтунг мерача 

протока 

Ком.     

116.  Носач пумпе 

убризгавања 

Ком.     

117.  Резервоар горива Ком.     

118.  Дихтунг резервоара са 

горивом 

Ком.     

119.  Рампа напајања 

бризгалица 

Ком.     

120.  Излазна цев напајања Ком.     

121.  Прикључак враћања 

горива 

Ком.     

122.  Гумица бризгалице 

мотора 

Ком.     

123.  Излазна цев пумпе 

убризгавања 

Ком.     

124.  Разделник усиса 

ваздуха 

Ком.     

125.  Дихтунг усиса ваздуха Ком.     

126.  Сензор бројача 

убризгавања 

Ком.     

127.  Чеп пуњења горива Ком.     

128.  Цев проласка горива Ком.     

129.  Цев напајања горива Ком.     

130.  Носач резервоара 

горива 

Ком.     
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131.  Мерач нивоа горива са 

пумпом 

Ком.     

132.  Прстен резервоара 

горива 

Ком.     

133.  Издувна грана Ком.     

134.  Дихтунг испусне гране Ком.     

135.  Предња испусна цев са 

катализатором 

Ком.     

136.  Задњи лонац ауспуха Ком.     

137.  Непропусни дихтунг Ком.     

138.  Еластични носач 

ауспуха 

Ком.     

139.  Ремен испустне линије Ком.     

140.  Носач испустне линије Ком.     

141.  Затварач Р.Г.Е. Ком.     

142.  Дозер ваздуха Ком.     

143.  Носач затварача ЕГР Ком.     

144.  Еластични носач 

затварача 

Ком.     

145.  Дозер ваздуха Ком.     

146.  Турбокомпресор Ком.     

147.  Носач турбо 

компресора 

Ком.     

148.  Цев подмазивања 

турбокомпресора 

Ком.     

149.  Цев враћања уља у 

турбокомпресор 

Ком.     

150.  Главни цилиндар 

команде квачила 

Ком.     

151.  Сет квачила Ком.     

152.  Виљушка  спојке 

мотора 

Ком.     

153.  Клизни лежај 

кугл.зглоб вилица 

Ком.     

154.  Диферанцијал ручног 

мењача 

Ком.     

155.  Полуга спољне 

виљушке ручног 

мењача 

Ком. 

 

 

  

156.  Примарни вод ручног 

мењача 

Ком.     

157.  Регу.вијак бројача 

километара ручног 

мењача 

Ком. 

 

 

  

158.  Секударни вод ручног 

мењача 

Ком.     
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159.  Синкрон (5ЕМЕ) Ком.     

160.  Синкрон (ЕНС3/4) Ком.     

161.  Синкрон (БВМ) Ком.     

162.  Опруга синкрома 

(БВМ) 

Ком.     

163.  Комплет секударни 

лежај 

Ком.     

164.  Зупчаник мотора Ком.     

165.  Зупчаник пријемник Ком.     

166.  Команда ручног 

мењача 

Ком.     

167.  Погонски кардан 

(пренос лево) 

Ком.     

168.  Погонски кардан 

(пренос десно) 

Ком.     

169.  Целина заштите 

преноса 

Ком.     

170.  Котрљајучи лежај 

леђаја преноса 

Ком.     

171.  Лежај осовине преноса Ком.     

172.  Челична фелна 15“ Ком.     

173.  Вијак причвршћења 

точка 

Ком.     

174.  Раткапна точка 15“ 

(мала) 

Ком.     

175.  Рукавац врата предње 

осовине (лево-десно) 

Ком.     

176.  Троугао предњег 

вешања 

Ком.     

177.  Главчина предњег 

точка 

Ком.     

178.  Лежај главчине точка Ком.     

179.  Осигурач Ком.     

180.  Опруга предњег 

вешања 

Ком.     

181.  Подлога ослањања 

предњег вешања 

Ком.     

182.  Носач амортизера 

(лево-десно) 

Ком.     

183.  Целина 

причвршћивања 

предњег амортизера 

(лево-десно) 

Ком. 

 

 

  

184.  Амортизер (предњег 

вешања) 

Ком.     

185.  Шипка предњег 

стабилизатора 

Ком.     

186.  Спона стабилизатора Ком.     
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187.  Еластична веза полуге 

стабилизатора 

Ком.     

188.  Врат осовине задњег 

точка 

Ком.     

189.  Главчина задњег точа Ком.     

190.  Лежај главчине задњег 

точака 

Ком.     

191.  Осигурач Ком.     

192.  Пречка задњег вешања Ком.     

193.  Лисната опруга 

заадњег вешања 

Ком.     

194.  Комплет причључак 

лиснате опруге 

Ком.     

195.  Амортизер задњег 

вешања 

Ком.     

196.  Вишенаменски 

командни блок 

Ком.     

197.  Точак управљача Ком.     

198.  Носач стуба управљача Ком.     

199.  Стуб управљача Ком.     

200.  Контакт брава Ком.     

201.  Зупчаста летва 

управљача 

Ком.     

202.  HP/BP цеви (комплет) Ком.     

203.  Пумпа серво 

управљача 

Ком.     

204.  Носач пумпе 

управљача 

Ком.     

205.  Прикључак пумпе 

управљача 

Ком.     

206.  Ремен пумпе 

управљача 

Ком.     

207.  Вијак за испуштање 

ваздуха из система за 

кочење 

Ком. 

 

 

  

208.  Вијак за испуштање 

ваздуха из система за 

кочење  

Ком. 

 

 

  

209.  Црево предње кочнице Ком.     

210.  Црево задње кочнице Ком.     

211.  Носач црева кочнице Ком.     

212.  Копче причвршћивања 

цеви  кочнице (разно) 

Ком.     

213.  Комплет ступићи 

кочионе споне 

Ком.     

214.  Предњи вентилирајући 

дискови 

Ком.     
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215.  Цилиндар кочионе 

споне (лево-десно) 

Гар.     

216.  Предње кочионе 

плочице (комплет) 

Ком.     

217.  Плоча добоша Ком.     

218.  Задњи добош 

(комплет) 

Ком.     

219.  Кочиони сегмент 

задње кочнице 

(пакнови) 

Ком. 

 

 

  

220.  Цилиндар точака Ком.     

221.  Комплет опруге 

кочионих сегмента 

Ком.     

222.  Део за прилагођивање 

кочионих сегмената  

Ком.     

223.  Стандардне цеви 

кочница (комплет) 

Ком.     

224.  Регулатор притиска 

кочења 

Ком.     

225.  Серво појачало кочења Ком.     

226.  Поклопац кочионог 

појачала 

Ком.     

227.  Вакум пумпа кочнице Ком.     

228.  Главни кочиони 

цилиндар 

Ком.     

229.  Резервоар кочионе 

течности 

Ком.     

230.  Чеп резервоара 

кочионе течности 

Ком.     

231.  Гумице главног 

кочионог цилиндра 

Ком.     

232.  Сајла секударне 

кочнице (од ручице до 

управљача секударне 

кочнице) 

Ком. 

 

 

  

233.  Сајла секударне 

кочнице (од управљача 

секударне кочнице до 

точка) 

Ком. 

 

 

  

234.  Осовина кабла ручне 

кочнице 

Ком.     

235.  Шипка управљача 

ручне кочнице 

Ком.     

236.  Управљач секударне 

кочнице 

Ком.     

237.  Водилица сајле 

секударне кочнице 

Ком.     

238.  Прстен сајле  ручне 

кочнице 

Ком.     

239.  Опруга враћања ручне 

кочнице 

Ком.     

240.  Носач граничника 

бужира 

Ком.     
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241.  Комплет опруге 

кочионих сегмената 

Ком.     

242.  Алтернатор Ком.     

243.  Носач алтернатора Ком.     

244.  Затезни точак 

алтернатора 

Ком.     

245.  Точкић ексцентар 

алтернатора 

Ком.     

246.  Намотајни точкић 

алтернатора 

Ком.     

247.  Ремен алтернатора Ком.     

248.  Заштитно чућиште 

ремена 

Ком.     

249.  Свећица предгрејања Ком.     

250.  Кабал свећица 

предгрејања 

Ком.     

251.  Кутија загревања 

свећица 

Ком.     

252.  Акумулатор 12V 70 

AH 

Ком.     

253.  Електронична кутија Ком.     

254.  Главни електрични 

кабал 

Ком.     

255.  Контролна кутија 

акумулатора 

Ком.     

256.  Додатни главни кабал 

акумулатора 

(позитивни) 

Ком. 

 

 

  

257.  Електро кабал 

покретања (позитивни) 

Ком.     

258.  Кабал акумулатора 

(негативни) 

Ком.     

259.  Резервоар прања 

стакла 

Ком.     

260.  Прскалице стакла Ком.     

261.  Мотор прскалица 

прања стакла 

Ком.     

262.  Мотор предњих 

брисача 

Ком.     

263.  Метлица брисача 

(лево) 

Ком.     

264.  Метлица брисача 

(десно) 

Ком.     

265.  Држач метлице 

брисача 

Ком.     

266.  Покретне полуге 

брисача 

Ком.     

267.  Спољни ретровизор 

(леви) 

Ком.     

268.  Спољни ретровизор 

(десни) 

Ком.     
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269.  Исправљач рефлектора Ком.     

270.  Сијалица Н7 Ком.     

271.  Сијалица Н1 Ком.     

272.  Сијалица 3W Ком.     

273.  Сијалица 5W Ком.     

274.  Сијалица 21 W Ком.     

275.  Сијалица 21/5 W Ком.     

276.  Светло регистарске 

таблице 

Ком.     

277.  Бочни мигавац (лево) Ком.     

278.  Бочни мигавац (десно) Ком.     

279.  Задње светло (лево) Ком.     

280.  Задње светло (десно) Ком.     

281.  Додатно стоп светло 

(горе) 

Ком.     

282.  Сирена Ком.     

283.  Предњи браник Ком.     

284.  Носач предњег 

браника 

Ком.     

285.  Апсорбер браника Ком.     

286.  Граничник врата (леви-

десни) 

Ком.     

287.  Носач рез.точка Ком.     

288.  Предњи унутарњи лим 

блатобрана (лево-

десно) 

Ком. 

 

 

  

289.  Ветробранско стакло Ком.     

290.  Решетка хладњака 

мотора 

Ком.     

291.  Задњи браник Ком.     

292.  Постоље задњег 

браника (лево) 

Ком.     

293.  Постоље задњег 

браника (десно) 

Ком.     

294.  Носач резервног точка Ком.     

295.  Фар (леви-десни) Ком.     

296.  Крај споне Ком.     

297.  Копча за штитнике Ком.     

298.  Штитник на стубу са 

леве старне 

Ком.     
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299.  Штит. на стубу са 

десне стране 

Ком.     

300.  Штитник испред 

задњег десног 

блатобрана 

Ком. 

 

 

  

301.  Штитник иза задњег 

десног блатобрана 

Ком.     

302.  Штитник испред 

задњег левог 

блатобрана 

Ком. 

 

 

  

303.  Штитник иза задњег 

левог блатобрана 

Ком.     

304.  Штитник на левој 

страни возила (од 

возачевих врата до 

задњег левог 

блатобрана) 

Ком. 

 

 

  

305.  Штитник возачевих 

врата 

Ком.     

306.  Штитник сувозачевих 

врата 

Ком.     

307.  Штитник задњих врата Ком.     

308.  Електронична кутија Ком.     

309.  Осигурач 50А Ком.     

310.  Осигурач 150А Ком.     

311.  Осигурач 70А Ком.     

312.  Осигурач 80А Ком.     

313.  Фиксно стакло на 

задњим вратима (без 

грејача) 

Ком. 

 

 

  

314.  Фиксно стакло 

возачевих врата 

Ком.     

315.  Фиксно стакло 

сувозачевих врата 

Ком.     

316.  Стакло возачевих врата Ком.     

317.  Стакло сувозачевих 

врата 

Ком.     

318.  Стакло (клизно) 

бочних клизних врата  

Ком.     

319.  Стакло (клизно) на 

левој бочној плочи 

Ком.     

320.  Фиксно стакло (изнад 

левог точка) 

Ком.     

321.  Фиксно стакло (изнад 

десног точка) 

Ком.     

322.  Граничник врата (леви-

десни) 

Ком.     

323.  Ручица бочних 

клизних врата 

(спољна) 

Ком. 
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324.  Ручица бочних 

клизних врата 

(унутрашња) 

Ком. 

 

 

  

325.  Ручица возачевих 

врата (спољна) 

Ком.     

326.  Ручица возачевих 

врата (унутрашња) 

Ком.     

327.  Ручица сувозачевих 

врата (унутрашња) 

Ком.     

328.  Ручица сувозачевих 

врата (спољна) 

Ком.     

329.  Ручица задњих врата 

(спољна) 

Ком.     

330.  Ручица задњих врата 

(унутрашња) 

Ком.     

331.  Брава возачевих врата Ком.     

332.  Брава сувозачевих 

врата 

Ком.     

333.  Брава бочних клизних 

врата 

Ком.     

334.  Брава пртљажника Ком.     

335.  Брава задњих врата 

(горња) 

Ком.     

336.  Брава задњих врата 

(доња) 

Ком.     

337.  Електро подизач 

стакла 

Ком.     

338.  Мачје око  Ком.     

339.  Доња шина водилица 

бочних клизних врата 

Ком.     

340.  Горњи клизач врата Ком.     

341.  Средњи клизач врата Ком.     

342.  Доњи клизач врата Ком.     

343.  Електропокретач Ком.     

344.  Рачунар АБС Ком.     

345.  Штитник блока АБС Ком.     

346.  Еластични носач Ком.     

347.  Сензор АБС Ком.     

348.  Силен блок Ком.     

349.  Лимена преграда 

кабине 

Ком.     

350.  Прекидач бројача 

пређених километара 

Ком.     

УКУПНО без ПДВ-а:  

ПДВ:  

УКУПНО са ПДВ-ом:  
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II       ФАРБАРСКИ РАДОВИ ПО ЕЛЕМЕНТУ (СА МАТЕРИЈАЛОМ)  

Р. 

бр. 

Назив резервног дела и 

материјала 

Вредност 

резервних 

делова и 

материјала 

 

Норма/сати 

Вредност 

норма/сати 

 

Укупно 

1. Поклопаца мотора     

2. Задња крилна врата (лево)      

3. Задња крилна врата(десно)     

4. Предњи блатобран (лево)     

5. Предњи блатобран (десно)     

6. Предња врата (лева)     

7. Предња врата (десно)     

8. Бочна клизна врата     

9. Бочна плоча изнад 

точка(десно) 

    

10. Лим затварања (изнад бочне 

плоче са десне стране) 
    

11. Лим затварања (изнад бочних 

клизних врата) 

    

12. Кровни лук (десно)     

13. Спољни стуб кабине (десно)     

14.  Доњи део каросерије (десно)     

15. Предња шасија     

16. Спољни стуб кабине (лево)     

17. Кровни лук (лево)     

18. Лим затварања (изнад бочне 

плоче са леве стране) 

    

19. Лим затварања (изнад бочне 

плоче са леве стране) 

    

20. Бочна плоча (лево)     

21. Бочна плоча изнад точка 

(лево) 

    

22. Спољни стуб кабине (лево)     

23. Спољни стуб задњих 

врата(лево) 
    

24. Спољни стуб задњих 

врата(десно) 

    

25. Задњи везни лим     

26. Задња горња пречка крова     

27. Лим затварања изнад задњег 

левог стуба (лево) 

    

28. Лим затварања изнад задњег 

левог стуба (десно) 

    



Страна 32 од 78 

 

УКУПНО без ПДВ-а:  

ПДВ:  

УКУПНО са ПДВ-ом:  

 

III  ЛИМАРСКИ РАДОВИ ПО ЕЛЕМЕНТУ- (ЗАМЕНА СА МАТЕРИЈАЛОМ) 

Р. 

бр. 

Назив резервног дела и 

материјала 

Вредност 

резервних 

делова и 

материјала 

 

Норма/сати 

Вредност 

норма/сати 

 

Укупно 

1. Поклопаца мотора     

2. Задња крилна врата (лево)      

3. Задња крилна врата(десно)     

4. Предњи блатобран (лево)     

5. Предњи блатобран (десно)     

6. Предња врата (лева)     

7. Предња врата (десно)     

8. Бочна клизна врата     

9. Бочна плоча изнад 

точка(десно) 

    

10. Лим затварања (изнад бочне 

плоче са десне стране) 

    

11. Лим затварања (изнад бочних 

клизних врата) 
    

12. Кровни лук (десно)     

13. Спољни стуб кабине (десно)     

14.  Доњи део каросерије (десно)     

15. Предња шасија     

16. Спољни стуб кабине (лево)     

17. Кровни лук (лево)     

18. Лим затварања (изнад бочне 

плоче са леве стране) 

    

19. Лим затварања (изнад бочне 

плоче са леве стране) 

    

20. Бочна плоча (лево)     

21. Бочна плоча изнад точка 

(лево) 
    

22. Спољни стуб кабине (лево)     

23. Спољни стуб задњих 

врата(лево) 

    

24. Спољни стуб задњих 

врата(десно) 
    

25. Задњи везни лим     
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26. Задња горња пречка крова     

27. Лим затварања изнад задњег 

левог стуба (лево) 

    

28. Лим затварања изнад задњег 

левог стуба (десно) 

    

УКУПНО без ПДВ-а:  

ПДВ:  

УКУПНО са ПДВ-ом:  

 

IV   ЛИМАРСКИ РАДОВИ ПО ЕЛЕМЕНТУ- (ПОПРАВКА СА МАТЕРИЈАЛОМ ) 

Р. 

бр. 

Назив резервног дела и 

материјала 

Вредност 

резервних 

делова и 

материјала 

 

Норма/сати 

Вредност 

норма/сати 

 

Укупно 

1. Поклопаца мотора     

2. Задња крилна врата (лево)      

3. Задња крилна врата(десно)     

4. Предњи блатобран (лево)     

5. Предњи блатобран (десно)     

6. Предња врата (лева)     

7. Предња врата (десно)     

8. Бочна клизна врата     

9. Бочна плоча изнад 

точка(десно) 

    

10. Лим затварања (изнад бочне 

плоче са десне стране) 

    

11. Лим затварања (изнад бочних 

клизних врата) 
    

12. Кровни лук (десно)     

13. Спољни стуб кабине (десно)     

14.  Доњи део каросерије (десно)     

15. Предња шасија     

16. Спољни стуб кабине (лево)     

17. Кровни лук (лево)     

18. Лим затварања (изнад бочне 

плоче са леве стране) 
    

19. Лим затварања (изнад бочне 

плоче са леве стране) 

    

20. Бочна плоча (лево)     

21. Бочна плоча изнад точка 

(лево) 
    

22. Спољни стуб кабине (лево)     
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23. Спољни стуб задњих 

врата(лево) 

    

24. Спољни стуб задњих 

врата(десно) 

    

25. Задњи везни лим     

26. Задња горња пречка крова     

27. Лим затварања изнад задњег 

левог стуба (лево) 

    

28. Лим затварања изнад задњег 

левог стуба (десно) 

    

УКУПНО без ПДВ-а:  

ПДВ:  

УКУПНО са ПДВ-ом:  

 

I+II+III+IV                       УКУПНО без ПДВ-а:  

ПДВ:  

I+II+III+IV                      УКУПНО са ПДВ-ом:  

 

 
Б. TЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ СА УГРАДЊОМ ЗА ВОЗИЛО CITROEN 

„JUMPER“ 3 и PEUGEOT „BOXER“ 3 

 

Тип, марка 

и возила 

                       

Рег. број 

                             Број 

шасије 

      Год. 

Произ. 

    Снага 

мотора 

               Радна 

запремина 

Citroen 

„Jumper“  

2.2 HDI 

BG 081-XE VF7YAAMFA11219609 2007. 74 KW 2198 cm³ 

Citroen 

„Jumper“  

2.2 HDI 

BG 083-XE VF7YABMRA11327705 2007. 74 KW 2198 cm³ 

Citroen 

„Jumper“  

2.2 HDI 

BG 087-XE VF7YAAMFA11578338 2008. 74 KW 2198 cm³ 

Peugeot 

„Boxer“ 

2.2 HDI 

BG 604-HA VF3YBSMFB12172177 2012. 81KW 2198 cm³ 

 

 

Ред. 

бр. 

Назив резервних делова 

и материјала 

 

Јед. 

мере 

Вредност 

рез. дел. и 

материјала 

Норма сати 
Вредност 

норма/сати 
Укупно 

1.  Уље моторно (Тотал 7000) Лит.     

2.  Филтер уља Ком.     

3.  Филтер ваздуха Ком.     

4.  Филтер полена Ком.     

5.  Филтер клима уређаја Ком.     

6.  Антифриз 100% (Тотал Г 12) Лит.     

7.  Уље за мењач Ком.     

8.  Уље серво управљача Лит.     

9.  АТ  уље (дот 4) Лит.     

10.  Уље за мењач Лит.     

11.  Пнеуматик (Winter) 215/70 r 15C Ком.     

12.  Спона раздвајања спреге Ком.     
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13.  Покров носача мотора Ком.     

14.  Амортизер вибрациј мотора Ком.     

15.  Носач мотора (леви) Ком.     

16.  Носач мотора Ком.     

17.  Носач мотора (десно) Ком.     

18.  Спона дизања мотора Ком.     

19.  Кућиште цилиндра Ком.     

20.  Доње кућиште мотора Ком.     

21.  Дихтунг доњег кућишта мотора Ком.     

22.  Средњи дихтунг Ком.     

23.  Сворњак поклопца лежаја Ком.     

24.  Средњи дихтунг 

композит.матер. 

Ком.     

25.  Чеп посуде на кућишту 

цилиндра 

Ком.     

26.  Кућиште цилиндра 

покрет.полуге 

Ком.     

27.  Навојни чеп Ком.      

28.  Подлошка еластична Ком.     

29.  Полууметак лежаја Ком.     

30.  Полуобујмица коленастог 

вратила 

Ком.     

31.  Задњи носач семеринга 

коленастог вратила 

Ком.     

32.  Предњи семеринга коленастог 

вратила 

Ком.     

33.  Ременица коленастог вратила Ком.     

34.  Зупчаник развода мотора Ком.     

35.  Центрирајући прстен коленастог 

вратила 

Ком.     

36.  Замајац  Ком.     

37.  Клипљача (полуга мотора) Ком.     

38.  Полууметак полуге Ком.     

39.  Клип мотора Ком.     

40.  Осигурач клипа мотора Ком.     

41.  Глава мотора (са вентилима) Ком.     

42.  Поклопац главе мотора Ком.     

43.  .Чеп пуњења моторног уља Ком.     

44.  Дихтунг главе мотора Ком.     

45.  Дихтунг поклопца главе мотора Ком.     

46.  Дихтуг вијка поклопца главе 

мотора 

Ком.     

47.  Чеп посуде на глави мотора Ком.     

48.  Експанзиони чеп на кућишту Ком.     

49.  Прстен центрирања главе 

мототра 

Ком.     

50.  Спона причвр.запорнице развода Ком.     

51.  Усисни вентил Ком.     

52.  Издувни вентил Ком.     

53.  Семеринг вретена вентила 

мотора 

Ком.     

54.  Опруга вентила Ком.     
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55.  Удубљење опруге вентила Ком.     

56.  Полу конус вентила Ком.     

57.  Штитник развода Ком.     

58.  Зупчаник брегасте осовине 

мотора 

Ком.     

59.  Ланац развода Ком.     

60.  Брегаста осовина мотора Ком.     

61.  Клизач развода мотора 

Затезач развода 

Ком.     

62.  Водилица разводног ланца Ком.     

63.  Пумпа моторног уља Ком.     

64.  Ланац пумпе моторног уља Ком.     

65.  Мрежица пумпе моторног уља Ком.     

66.  Затезач ланца моторне пумпе Ком.     

67.  Картер моторног уља Ком.     

68.  Чеп испуштања моторног уља Ком.     

69.  Прикључни излаз воде из 

међухлађења 

Ком.     

70.  Мерач моторног уља Ком.     

71.  Водила шипке за моторно уље Ком.     

72.  Носач водилице мерача 

моторног уља 

Ком.     

73.  Прскалица уља клип Ком.     

74.  Маноконтактт моторног уља Ком.     

75.  Међухлађење уље-вода мотора Ком.     

76.  Дихтунг измењивача уље-вода Ком.     

77.  Поклопац уљног филтера Ком.     

78.  Сонда нивоа моторног уља Ком.     

79.  Пумпа за воду Ком.     

80.  Еластична спрега пумпе за воду  Ком.     

81.  Дихтуг пумпе за расхладну 

течност 

Ком.     

82.  Комплет отвора 

мотовентилатора 

Ком.     

83.  Носач групе мотовентилатора Ком.     

84.  Електрични релеј Ком.     

85.  Кутија отицања воде мотора Ком.     

86.  Чеп пуњења воде мотора  Ком.     

87.  Сензор нивоа расхладне 

течности 

Ком.     

88.  Носач кутијер отицања Ком.     

89.  Спојница хидрауличног 

спремника 

Ком.     

90.  Хладњак мотора Ком.     

91.  Еластични хладњак мотора Ком.     

92.  Дефлектор хладњака Ком.     

93.  Прикључак улаза воде у хладњак Ком.     

94.  Прикључак излаза воде у хладњак Ком.     

95.  Носач прикључка Ком.     

96.  Пикључак воде мотора Ком.     

97.  Цев пуњења круга воде Ком.     

98.  Цев отплињавања хладњака Ком.     
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99.  Цев отплињавања главе мотора Ком.     

100.  Цев пумпе за воду Ком.     

101.  Прикључак воде мотора Ком.     

102.  Кутија излаза воде из мотора Ком.     

103.  Семеринг кутије воде мотора Ком.     

104.  Термостат воде мотора Ком.     

105.  Семеринг термостата воде мотора Ком.     

106.  Филтерски уложак таложнице Ком.     

107.  Семеринг филетра таложнице Ком.     

108.  Носач филтера за гориво Ком.     

109.  Сијалица Н7 Ком.     

110.  Сијалица Н1 Ком.     

111.  Сијалица 3W Ком.     

112.  Сијалица 5W Ком.     

113.  Сијалица 21 W Ком.     

114.  Сијалица 21/5 W Ком.     

115.  Носач филтера за ваздух за усис 

ваздуха 

Ком.     

116.  Прикључак за ваздух Ком.     

117.  Грло дотока ваздуха Ком.     

118.  Пумпа високог притиска Ком.     

119.  Носач пумпе убризгавања Ком.     

120.  Адаптер пумпе високог 

притиска 

Ком.     

121.  Семеринг пумпе убризгавања Ком.     

122.  Сензор за температуру Ком.     

123.  Регулатор притиска дизела Ком.     

124.  Резервоар горива Ком.     

125.  Кутија пуњења горива Ком.     

126.  Цев отплињавања горива Ком.     

127.  Носач резервоара горива Ком.     

128.  Одушак резервоара Ком.     

129.  Штитник напајањем горива Ком.     

130.  Мерач са пумпом Ком.     

131.  Прстен резервоара горива Ком.     

132.  Дихтунг резервоара за гориво Ком.     

133.  Инерциска склопка Ком.     

134.  Електрични релеј Ком.     

135.  Штитник напајања горивом Ком.     

136.  Демотажна заковица Ком.     

137.  Рамшпа напајања бризгаљки Ком.     

138.  Држач бризгаљки (комплет) Ком.     

139.  Прирубница бризгалице горива Ком.     

140.  Излазна цев пумпе убризгавања Ком.     

141.  Прикључак враћања горива Ком.     

142.  Носач цеви за гориво Ком.     

143.  Квачица бризгалице мотора Ком.     

144.  Дихтунг бризгалице мотора Ком.     

145.  Подлошка прилагодбе 

бризгалице 

Ком.     

146.  Лимитатор  притиска рампе Ком.     
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147.  Разделник усиса ваздуха Ком.     

148.  Дихтунг усисног колектора Ком.     

149.  Прикључак за ваздух Ком.     

150.  Дихтунг разделника зрака Ком.     

151.  Рачунар електро убризгавања Ком.     

152. 3 Нoсач електроничке кутије Ком.     

153.  Сензор броја окретаја мотора Ком.     

154.  Носач сензора за притисак Ком.     

155.  Сензор за температуру воде Ком.     

156.  Сензор притиска усисног ваздуха Ком.     

157.  Сензор положаја брегасте осовине Ком.     

158.  Мерач протока Ком.     

159.  Термички екран  рачунара Ком.     

160.  Двосструка цев за гориво Ком.     

161.  Носач цеви за гориво Ком.     

162.  Копча за цеви за гориво Ком.     

163.  Врата чепа резервоара Ком.     

164.  Опруга врата резервоара горива Ком.     

165.  Чеп резервоара горива Ком.     

166.  Ипустни колектор Ком.     

167.  Дихтуг испустног колектора Ком.     

168.  Челична спојница Ком.     

169.  Пригушивач катализатора Ком.     

170.  Предња испустна цев и 

катализатор 

Ком.     

171.  Дихтунг прирубнице ауспуха Ком.     

172.  Носач испустне линије Ком.     

173.  Задњи пригушивач ауспуха Ком.     

174.  Средња цев ауспуха Ком.     

175.  Носач ауспуха Ком.     

176.  Еластични носач ауспуха Ком.     

177.  Шелна причвршчивача ауспуха Ком.     

178.  Термички екран ауспуха Ком.     

179.  Термички екран турбо 

компресора 

Ком.     

180.  Међу хладњак вода испуштање 

гасова 

Ком.     

181.  Дихтунг вентила рециклираних 

гасова 

Ком.     

182.  Затварач Р.Г.Е. Ком.     

183.  Цев рециклирања гасова Ком.     

184.  Прикључак ваздуха на страну 

међухладњака 

Ком.     

185.  Прикључак ваздуха турбо 

међухладњак 

Ком.     

186.  Носач прикључка Ком.     

187.  Копча причвршчивача 

прикључка ваздуха 

Ком.     

188.  Носач цеви за ваздух Ком.     

189.  Међухладњак ваздух-ваздух Ком.     

190.  Дефлектор дотока ваздуха Ком.     
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191.  Турбокомпресор Ком.     

192.  Дихтунг тубо компресора Ком.     

193.  Цев подмазивања турбине Ком.     

194.  Дихтунг повратне цеви за уље Ком.     

195.  Цев враћања уља у турбину Ком.     

196.  Опруга папучице спојкеосовина 

папучице спојке 

Ком.     

197.  Склопка папучице спојке Ком.     

198.  Осовина папучице спојке Ком.     

199.  Предајник команде спојке Ком.     

200.  Пријемник команде спојке Ком.     

201.  Цев  команде спојке Ком.     

202. 0 Прирубница цеви спојке Ком.     

203.  Цев напајања предајника Ком.     

204.  Комплет спојка Ком.     

205.  Вилица спојке мотора Ком.     

206.  Кул.зглоб вилице спојке Ком.     

207.  Центрирање ПСА спојке Ком.     

208.  Поклопац кучишта моста Ком.     

209.  Круна моста Ком.     

210.  Осовина зупчаника 

диференцијала 

Ком.     

211.  Зупчаник сателит моста Ком.     

212.  Подлога сателита  Ком.     

213.  Планетни запчаник моста Ком.     

214.  Комплет клинова прилагођавања Ком.     

215.  Кутија диференцијала Ком.     

216.  Семерингсвинутног руба мењача Ком.     

217.  Лежај диференцијала Ком.     

218.  Крижица осовина сателита Ком.     

219.  Осовина и полуга мењања Ком.     

220.  Носач команде мењача Ком.     

221.  Спојница команде полуге 

мењања 

Ком.     

222.  Насадник усмеравања куглице Ком.     

223.  Граничник забране вожње у 

назад 

Ком.     

224.  Опруга враћања Ком.     

225.  Дихтунг осовине мењања Ком.     

226.  Примарна осовина мењача Ком.     

227.  Покретни зупчаник Ком.     

228.  Комплет примарни лежај Ком.     

229.  Преносна осовина вожње 

унатраг 

Ком.     

230.  Зупчаник команде брзиномера 

Носач команде брзиномера 

Ком.     

231.  Прстенести дихтунг мењача Ком.     

232.  Адаптер кронотахографа Ком.     

233.  Ручни мењач Ком.     

234. \ Секударна осовина мењача Ком.     

235.  Комплет секударни лежај Ком.     
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236.  Зупчаник пријемник Ком.     

237.  Зупчаник мотора Ком.     

238.  Синкрон (ЕНС ¾) Ком.     

239.  Синкрон (5ЕМЕ) Ком.     

240.  Опруга синкрона Ком.     

241.  Кућиште мењач-мост Ком.     

242.  Кућиште мењача Ком.     

243.  Насадник водилице граничне 

спојке 

Ком.     

244.  Прстен осовине вилицеманжетна 

вилице спојке 

Ком.     

245.  Жљеб за уље мењача Ком.     

246.  Дефлектор уље Ком.     

247.  Насадник опруге целина Ком.     

248.  Дихтунг чепа Ком.     

249.  Склопка светла за вожњу уназад Ком.     

250.  Магнет уљног картера мењача Ком.     

251.  Чеп испуштања уља Ком.     

252.  Дихтунг  доводног жљеба уље Ком.     

253.  Одушак мењача Ком.     

254.  Штитник одушка мењача Ком.     

255.  Вилица 1  Ком.     

256.  Вилица 2 Ком.     

257.  Вилива вож. Ком.     

258.  Искретник вожње уназад Ком.     

259.  Осовина искретника вожење 

уназад 

Ком.     

260.  Осовина и вилица Ком.     

261.  Куглица за закључавање Ком.     

262.  Опруге вилице Ком.     

263.  Чеп закључавања мењача Ком.     

264.  Команда полуге мењача Ком.     

265.  Команда кабел бирања брзине Ком.     

266.  Опруга враћања ручице мењача Ком.     

267.  Јабучица мењача Ком.     

268.  Спона преноса команде мењача Ком.     

269.  Пренос команде мењача Ком.     

270.  Граничник бужира команде 

кабла мењача 

Ком.     

271.  Целина заштите преноса (на 

страни точка) 

Ком.     

272.  Целина заштите преноса (на 

страни осовине) 

Ком.     

273.  Полуосовина (лево) Ком.     

274.  Полуосовина (десно) Ком.     

275.  Лежај осовине преноса Ком.     

276.  Челична фелна 15“ Ком.     

277.  Вијак причвршћења точка Ком.     

278.  Раткапна 15“ (мала) Ком.     

279.  Рукавац врата предње осовине Ком.     

280.  Троугао предњег вешања Ком.     
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281.  Главчина предњег точака Ком.     

282.  Лежај главчине точка Ком.     

283.  Сегер осигурач Ком.     

284.  Куг.загл.рукавца врата предње 

осовине 

Ком.     

285.  Опруга предњег вешања Ком.     

286.  Прстен ослонца предњег 

амортизера 

Ком.     

287.  Штитник шипке амортизера Ком.     

288.  Граничник удара предњег 

вешања 

Ком.     

289.  Непропусни дихтунг предњег 

вешања 

Ком.     

290.  Граничник вретена предњег 

вешања 

Ком.     

291.  Носач амортизера Ком.     

292.  Амортизер предњег вешања Ком.     

293.  Шипка предњег стабилизатора Ком.     

294.  Еластична веза полуге 

стабилизатора 

Ком.     

295.  Врат осовине задњег точка Ком.     

296.  Главчина лежај точка Ком.     

297.  Чеп главчине точка Ком.     

298.  Самоблокирајућа матица Ком.     

299.  Пречка задњег вешања Ком.     

300.  Граничник задњег вешања Ком.     

301.  Носач опруге задњег вешања Ком.     

302.  Комплет прикључа ламела ОПР Ком.     

303.  Спона осовине ламела вешања Ком.     

304.  Шипка задњег стабилизатотра Ком.     

305.  Спојница задњег вешања Ком.     

306.  Зглобови задње пречке Ком.     

307.  Комплет тампон ламеле задње 

опруге 

Ком.     

308.  Амортизер задњег вешања Ком.     

309.  Вишенаменски командни блок 

прекидача даљинског управљача 

Ком.     

310.  Точак управљача Ком.     

311.  Ступ управљача Ком.     

312.  Контакт брава Ком.     

313.  Комплет вентил управљача Ком.     

314.  Комплет кугле зглоба полуге 

управљача 

Ком.     

315.  Комплет манжетна управљача Ком.     

316.  Целина цеви управљача Ком.     

317.  Наглавак зупчасте летве Ком.     

318.  Механизам управљача  Ком.     

319.  Семеринг ступа управљача А  Ком.     

320.  Семеринг ступа управљача Б Ком.     
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321.  Црево високог притиска 

управљача 

Ком.     

322.  Цеви ниског притиска упрвљача Ком.     

323.  Цев ниског притиска напајања 

пумпе 

Ком.     

324.  Прикључак 2 канала Ком.     

325.  Бакарни дихтунг Ком.     

326.  Дихтунг Ком.     

327.  Пумпа серво управљача Ком.     

328.  Ременик пумпе управљача Ком.     

329.  Носач пумпе управљача Ком.     

330.  Прикључак пумпе управљача Ком.     

331.  Ремен пумпе управљача Ком.     

332.  Посуда за течност пумпе 

управљача 

Ком.     

333.  Чеп  хидрауличне посуде Ком.     

334.  Спојница хидрауличне посуде Ком.     

335.  Носач посуде пумпе управљача Ком.     

336.  Кочиони вентилирајући диск Ком.     

337.  Цилиндар кочионе споне Ком.     

338.  Предње кочионе плочице Ком.     

339.  Поклопац кочионе споне Ком.     

340.  Вијак за испуштање ваздуха из 

система за кочење 

Ком.     

341.  Комплет ступићи кочионе споне Ком.     

342.  Комплет задњи кочиони дискови Ком.     

343.  Комплет задње кочионе плочице Ком.     

344.  Задњи цилиндар кочионе споне Ком.     

345.  Поклопац задње кочионе споне Ком.     

346.  Комплет ступићи задње  кочионе 

споне 

Ком.     

347.  Вијак за испуштање ваздуха из 

система за кочење (позади) 

Ком.     

348.  Црево предње кочнице  Ком.     

349.  Црево задње кочнице Ком.     

350.  Носач црева кочнице Ком.     

351.  Копче причвршћења цеви 

кочнице (разно) 

Ком.     

352.  Цеви кочниоце (разне) Ком.     

353.  Кочионо појачало (серво) Ком.     

354.  Дихтунг кочионог појачала Ком.     

355.  Прикључак потпритиска 

кочнице 

Ком.     

356.  Дихтубг вентила појачала Ком.     

357.  Вакум пумпа кочнице Ком.     

358.  Семеринг блокирања вакум 

пумпе 

Ком.     

359.  Прстенасти дихтунг Ком.     

360.  Дихтунг вакум пумпе Ком.     
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361.  Главни кочиони цилиндар Ком.     

362.  Посуда кочионе течности Ком.     

363.  Чеп посуде кочионе течности Ком.     

364.  Гумице посуде кочионе 

течности 

Ком.     

365.  Сајла секударне кочнице (од 

ручке до управљача секударне 

кочнице) 

Ком.     

366.  Сајла секударне кочнице ( од 

управљача до точка) 

Сет.     

367.  Осовина сајле ручне кочнице Ком.     

368.  Носач управљача кочнице Ком.     

369.  Управљач секударне кочнице Ком.     

370.  Носач сајле ручне кочнице Ком.     

371.  Прстен сајле ручне кочнице Ком.     

372.  Шипка управљача ручне 

кочнице 

Ком.     

373.  Водилица сајле секударне 

кочнице 

Ком.     

374.  Опруга враћања ручне кочнице Ком.     

375.  Носач граничника бужира Ком.     

376.  Комплет опруге кочионих 

сегмента 

Ком.     

377.  Плоча кочнице Ком.     

378.  Хидраулични блок команде 

кочница 

Ком.     

379.  Рачунар АБС Ком.     

380.  Штитник блока АБС Ком.     

381.  Еластични носач Ком.     

382.  Сензор АБС Ком.     

383.  Предњи браник (централни део) Ком.     

384.  Предњи браник (леви део) Ком.     

385.  Предњи браник (десни део) Ком.     

386.  Носач предњег браника Ком.     

387.  Решетка заштите од каменчића Ком.     

388.  Арматура предњег браника Ком.     

389.  Предњи унутрашњи блатобран Ком.     

390.  Ветробранско стакло Ком.     

391.  Прскалице предњег стакла Ком.     

392.  Посуда течности за стакло Ком.     

393.  Мотор прскалица предњег 

стакла 

Ком.     

394.  Решетка хладњака мотораса 

маском 

Ком.     

395.  Задњи браник Ком.     

396.  Апсорбер браника Ком.     

397.  Постоље задњег барника (лево) Ком.     

398.  Постоље задњег барника (десно) Ком.     

399.  Мачје око Ком.     
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400.  Граничник врата (леви-десни) Ком.     

401.  Витло резервног точка Ком.     

402.  Штитник задњих  врата(леви-десни) Ком.     

403.  Брава пртљажника Ком.     

404.  Брава задњих крилних врата (горња) Ком.     

405.  Ручица задњих врата (унутрашња) Ком.     

406.  Брава задњих крилних врата 

(доња) 

Ком.     

407.  Ручица задњих врата (спољна) Ком.     

408.  Ручица возачевих врата 

(унутрашња) 

Ком.     

409.  Ручица возачевих врата (Спољна) Ком.     

410.  Брава возачевих врата Ком.     

411.  Електро подизач стакла 

возачевих врата 

Ком.     

412.  Фиксно стакло возачевих врата Ком.     

413.  Стакло возачевих врата Ком.     

414.  Ретровизор на возачевој страни Ком.     

415.  Ретровизор на сувозачевој 

страни 

Ком.     

416.  Доња шина водилица бочних 

клизних врата 

Ком.     

417.  Горњи клизач бочних врата Ком.     

418.  Средњи клизач бочни врата Ком.     

419.  Доњи клизач бочни врата Ком.     

420.  Штитник бочних клизних врата Ком.     

421.  Ручица бочних клизних врата 

(унутрашња) 

Ком.     

422.  Ручица бочних клизних врата 

(Спољашња) 

Ком.     

423.  Брава бочних клизних врата Ком.     

424.  Стакло бочних клизних врата Ком.     

425.  Стакло задњих двокрилних 

врата (са грејачом) 

Ком.     

426.  Фар за маглу (леви-десни) Ком.     

427.  Светло регистарске таблице Ком.     

428.  Бочни мигавац у ретровизору Ком.     

429.  Фар (леви-десни) Ком.     

430.  Задње светло (лево-десно) Ком.     

431.  Додатно стоп светло Ком.     

432.  Мотор брисача стакла Ком.     

433.  Покретне полуге брисача Ком.     

434.  Држач метлице брисача (десно) Ком.     

435.  Држач метлице брисача (лево) Ком.     

436.  Метлица брисача (лево) Ком.     

437.  Метлица брисача (лево) Ком.     

438.  Блок вишенамеснког комутатора 

1 

Ком.     

439.  Блок вишенамеснког комутатора Ком.     
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2 

440.  Прекидач бројача пређених 

километара 

Ком.     

441.  Комплет контролна плоча (табла) Ком.     

442.  Сирена Ком.     

443.  Електронска кутија „МУКС“  Ком.     

444.  Кутија са осигурачима Ком.     

445.  Осигурач 7,5 А Ком.     

446.  Осигурач 10 А Ком.     

447.  Осигурач 15 А Ком.     

448.  Осигурач 20 А Ком.     

449.  Осигурач 30 А Ком.     

450.  Електрични релеј Ком.     

451.  Носач кутија са осигурачима Ком.     

452.  Поклопац кутије са осигурачима Ком.     

453.  Кућиште опслуживања 

пртљажника 

Ком.     

454.  Електро покретач Ком.     

455.  Алтернатор Ком.     

456.  Намотајни котачић алтернатора Ком.     

457.  Затезни котачић алтернатора Ком.     

458.  Каиш алтернатора Ком.     

459.  Заштитно кућиште ремена Ком.     

460.  Носач цеви Ком.     

461.  Кабал свећице грејача Ком.     

462.  Кутија загревања свећица Ком.     

463.  Акумулатор 12 V 85 AH Ком.     

464.  Електронична кутија Ком.     

465.  Негативни кабал акумулатора Ком.     

466.  Позитивни кабал акумулатора Ком.     

467.  Осигурач 50А Ком.     

468.  Осигурач 80 А (BLANC) Ком.     

469.  Осигурач  150А (ОRANGE)                  Ком.     

470.  Осигурач  70А (MARRON) Ком.     

471.  Осигурач Ком.     

472.  Додатни главни елек.кабал Ком.     

473.  Главни електрични кабал Ком.     

474.  Штитник испред задњег десног 

блатобрана 

Ком.     

475.  Штитник иза задњег десног 

блатобрана 

Ком.     

476.  Штитник испред задњег левог 

блатобрана 

Ком.     

477.  Штитник иза задњег левог 

блатобрана 

Ком.     

478.  Штитник на левој страни возила од 

возачевих врата до задњег левог 

блатобрана 

Ком.     

479.  Копче за штитнике Ком.     
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480.  Штитник возачевих врата Ком.     

481.  Штитник сувозачевих врата Ком.     

482.  Крај споне Ком.     

483.  Фиксно стакло  иза бочних крилних 

врата 

Ком.     

484.  Фиксно стакло иза возачевих врата Ком.     

485.  Фиксно стакло изнад задњег 

левог точка 

Ком.     

486.  Штитник на стубу са леве старне Ком.     

487.  Штит. на стубу са десне стране Ком.     

488.  Хидроизолација товарног простора 

(фургон) 

Ком.     

УКУПНО без ПДВ-а:  

ПДВ:  

УКУПНО са ПДВ-ом:  

ФАРБАРСКИ РАДОВИ ПО ЕЛЕМЕНТУ (СА МАТЕРИЈАЛОМ)   

Р. 

бр

. 

Назив резервног дела и 

материјала 

Вредност 

резервних 

делова и 

материјала 

 

Норма/сати 

Вредност 

норма/сати 

 

Укупно 

1. Поклопаца мотора     
2. Задња крилна врата (лево)      
3. Задња крилна врата(десно)     
4. Предњи блатобран (лево)     
5. Предњи блатобран (десно)     
6. Предња врата (лева)     
7. Предња врата (десно)     
8. Бочна клизна врата     
9. Бочна плоча изнад 

точка(десно) 
    

10. Лим затварања (изнад 

бочне плоче са десне 

стране) 

    

11. Лим затварања (изнад 

бочних клизних врата) 
    

12. Кровни лук (десно)     
13. Спољни стуб кабине (десно)     
14.  Доњи део каросерије (десно)     
15. Предња шасија     
16. Спољни стуб кабине (лево)     
17. Кровни лук (лево)     
18. Лим затварања (изнад 

бочне плоче са леве стране) 
    

19. Лим затварања (изнад 

бочне плоче са леве стране) 
    

20. Бочна плоча (лево)     
21. Бочна плоча изнад точка 

(лево) 
    

22. Спољни стуб кабине (лево)     
23. Спољни стуб задњих 

врата(лево) 
    

24. Спољни стуб задњих 

врата(десно) 
    

25. Задњи везни лим     
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26. Задња горња пречка крова     
27. Лим затварања изнад 

задњег левог стуба (лево) 
    

28. Лим затварања изнад 

задњег левог стуба (десно) 
    

УКУПНО без ПДВ-а: 40.014,00 

ПДВ: 8.002,80 

УКУПНО са ПДВ-ом: 48.016,80 

ЛИМАРСКИ РАДОВИ ПО ЕЛЕМЕНТУ- (ЗАМЕНА СА МАТЕРИЈАЛОМ) 

Р. 

бр

. 

Назив резервног дела и 

материјала 

Вредност 

резервних 

делова и 

материјала 

 

Норма/сати 

Вредност 

норма/сати 

 

Укупно 

1. Поклопаца мотора     
2. Задња крилна врата (лево)      
3. Задња крилна врата(десно)     
4. Предњи блатобран (лево)     
5. Предњи блатобран (десно)     
6. Предња врата (лева)     
7. Предња врата (десно)     
8. Бочна клизна врата     
9. Бочна плоча изнад 

точка(десно) 
    

10. Лим затварања (изнад 

бочне плоче са десне 

стране) 

    

11. Лим затварања (изнад 

бочних клизних врата) 
    

12. Кровни лук (десно)     
13. Спољни стуб кабине (десно)     
14.  Доњи део каросерије (десно)     
15. Предња шасија     
16. Спољни стуб кабине (лево)     
17. Кровни лук (лево)     
18. Лим затварања (изнад 

бочне плоче са леве стране) 
    

19. Лим затварања (изнад 

бочне плоче са леве стране) 
    

20. Бочна плоча (лево)     
21. Бочна плоча изнад точка 

(лево) 
    

22. Спољни стуб кабине (лево)     
23. Спољни стуб задњих 

врата(лево) 
    

24. Спољни стуб задњих 

врата(десно) 
    

25. Задњи везни лим     
26. Задња горња пречка крова     
27. Лим затварања изнад 

задњег левог стуба (лево) 
    

28. Лим затварања изнад 

задњег левог стуба (десно) 
    

УКУПНО без ПДВ-а:  

ПДВ:  

УКУПНО са ПДВ-ом:  
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IV ЛИМАРСКИ РАДОВИ ПО ЕЛЕМЕНТУ- (ПОПРАВКА СА МАТЕРИЈАЛОМ ) 

Р. 

бр

. 

Назив резервног дела и 

материјала 

Вредност 

резервних 

делова и 

материјала 

 

Норма/сати 

Вредност 

норма/сати 

 

Укупно 

1. Поклопаца мотора     
2. Задња крилна врата (лево)      
3. Задња крилна врата(десно)     
4. Предњи блатобран (лево)     
5. Предњи блатобран (десно)     
6. Предња врата (лева)     
7. Предња врата (десно)     
8. Бочна клизна врата     
9. Бочна плоча изнад 

точка(десно) 
    

10. Лим затварања (изнад бочне 

плоче са десне стране) 
    

11. Лим затварања (изнад 

бочних клизних врата) 
    

12. Кровни лук (десно)     
13. Спољни стуб кабине (десно)     
14.  Доњи део каросерије (десно)     
15. Предња шасија     
16. Спољни стуб кабине (лево)     
17. Кровни лук (лево)     
18. Лим затварања (изнад 

бочне плоче са леве стране) 
    

19. Лим затварања (изнад 

бочне плоче са леве стране) 
    

20. Бочна плоча (лево)     
21. Бочна плоча изнад точка 

(лево) 
    

22. Спољни стуб кабине (лево)     
23. Спољни стуб задњих 

врата(лево) 
    

24. Спољни стуб задњих 

врата(десно) 
    

25. Задњи везни лим     
26. Задња горња пречка крова     
27. Лим затварања изнад 

задњег левог стуба (лево) 
    

28. Лим затварања изнад 

задњег левог стуба (десно) 
    

УКУПНО без ПДВ-а:  

ПДВ:  

УКУПНО са ПДВ-ом:  

 

I+II+III+IV                           УКУПНО без ПДВ-а:  

ПДВ:  

I+II+III+IV                          УКУПНО са ПДВ-ом:  

 

 
 В. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ СА УГРАДЊОМ ЗА ВОЗИЛО ЦИТРОЕН 

БЕРЛИНГО 1.4 
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Тип, 

марка  

возила 

Рег. број Број шасије Број мотора Година 

производње 

Снага 

мотора 

Радна 

запремина 

Цитроен 

„Берлинго“ 

1,4 I 

 

BG 407-WD VF76SKFWC93371800 KFW10FST5PSA5502224 2006. 54 KW 1360 cm³ 

I 

Ред. 

бр. 

Назив резервних делова 

и материјала 

 

Јед. 

мере 

Вредност 

рез. дел. и 

материјала 

Норма сати 
Вредност 

норма/сати 
Укупно 

1.  Уље моторно (Тотал 7000)      

2.  Филтер уља      

3.  Филтер ваздуха      

4.  Филтер полена      

5.  Филтер клима уређаја      

6.  Антифриз 100% (Тотал Г 12)      

7.  Уље за мењач      

8.  Уље серво управљача      

9.  АТ  уље (дот 4)      

10.  Уље за мењач      

11.  Манжетне хомокинетичког 

зглоба 

     

12.  Задњи лонац      

13.  Разводни каиш       

14.  Кочиони вентилирајући диск      

15.  Плоча добоша      

16.  Задњи добош       

17.  Сајла ручне кочнице      

18.  Метлица брисача      

19.  Носач метлице брисача      

20.  Главчина предњег точка      

21.  Кочиона стега      

22.  Амортизер предњи       

23.  Амортизер задњи      

24.  Шоље амортизера      

25.  Главчина задњег точка      

26.  Хладњак      

27.  Крај споне      

28.  Лежај точка предњи      

29.  Лежај точка задњи      

30.  Бочни мигавац      

31.  Клизач бочних врата (доњи)      

32.  Клизач бочних врата (горњи)      

33.  Клизач бочних врата (средњи)      

34.  Главни кочиони цилиндар      

35.  Сет спојке      

36.  Виљушка спојке      

37.  Лежај виљушке спојке      

38.  Опруга папучице спојке      
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39.  Алтернатор      

40.  Електропокретач      

41.  Акумулатор       

42.  Акумулатор 12V 55 AH      

43.  Предњи браник      

44.  Задњи браник      

45.  Леви ретровизор       

46.  Десни ретровизор      

47.  Фар возила (леви-десни)      

48.  Задње светло  (лево-десно)      

49.  Додатни стоп светло      

50.  Светло регистарске таблице      

51.  Бочни мигавац      

52.  Главни кочиони цилиндар      

53.  Термостат       

54.  Термодавач      

55.  Давач рикверц светла      

56.  Водена пумпа      

57.  Пумпа серво управљача      

58.  Ветробранско стакло      

59.  Стакло возачевих врата      

60.  Стакло сувозачевих врата      

61.  Стакло клизних врата (лево)      

62.  Стакло клизних врата (десно)      

63.  Задње бочно стакло пртљажника  

(лево-десно) 

     

64.  Стакло задњих врата  

(лево-десно) 

     

65.  Штитник возачевих врата      

66.  Штитник сувозачевих врата      

67.  Штитник клизних врата (лево)      

68.  Штитник клизних врата (десно)      

69.  Зупчаста летва управљача      

70.  Давач рикверц светла      

71.  Силен блок      

72.  Посуда течности за прање стакла      

73.  Пумпа течности за прање стакла      

74.  Мерач горива са пумпом      

75.  Посуда за расхладну течност      

76.  Посуда уља за кочнице      

77.  Комплет опруге кочионих сегмената      

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  

ПДВ:  

УКУПНО СА ПДВ-ом:  

 

II    ФАРБАРСКИ РАДОВИ ПО ЕЛЕМЕНТУ (СА МАТЕРИЈАЛОМ)   

Р. 

бр

. 

Назив резервног дела и 

материјала 

Вредност 

резервних 

делова и 

материјала 

 

Норма/сати 

Вредност 

норма/сати 

 

Укупно 

1. Поклопаца мотора     
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2. Задња крилна врата (лево)      
3. Задња крилна врата(десно)     
4. Предњи блатобран (лево)     
5. Предњи блатобран (десно)     
6. Предња врата (лева)     
7. Предња врата (десно)     
8. Бочна клизна врата     
9. Спољни стуб кабине 

(десно) 
    

10. Доњи део каросерије 

(десно) 
    

11. Предња шасија     
12. Спољни стуб кабине (лево)     
13. Спољни стуб задњих 

врата(лево) 
    

14.  Спољни стуб задњих 

врата(десно) 
    

15. Задњи везни лим     
16. Задња горња пречка крова     
17. Спољни стуб кабине (лево)     
18. Спољни стуб задњих 

врата(лево) 
    

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  

ПДВ:  

УКУПНО СА ПДВ-ом:  

III      ЛИМАРСКИ РАДОВИ ПО ЕЛЕМЕНТУ- (ЗАМЕНА СА МАТЕРИЈАЛОМ) 

Р. 

бр

. 

Назив резервног дела и 

материјала 

Вредност 

резервних 

делова и 

материјала 

 

Норма/сати 

Вредност 

норма/сати 

 

Укупно 

1. Поклопаца мотора     
2. Задња крилна врата (лево)      
3. Задња крилна врата(десно)     
4. Предњи блатобран (лево)     
5. Предњи блатобран (десно)     
6. Предња врата (лева)     
7. Предња врата (десно)     
8. Бочна клизна врата     
9. Спољни стуб кабине 

(десно) 
    

10. Доњи део каросерије 

(десно) 
    

11. Предња шасија     
12. Спољни стуб кабине (лево)     
13. Спољни стуб задњих 

врата(лево) 
    

14.  Спољни стуб задњих 

врата(десно) 
    

15. Задњи везни лим     
16. Задња горња пречка крова     
17. Спољни стуб кабине (лево)     
18. Спољни стуб задњих 

врата(лево) 
    

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  
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ПДВ:  

УКУПНО СА ПДВ-ом:  

IV   ЛИМАРСКИ РАДОВИ ПО ЕЛЕМЕНТУ- (ПОПРАВКА СА МАТЕРИЈАЛОМ ) 

Р. 

бр

. 

Назив резервног дела и 

материјала 

Вредност 

резервних 

делова и 

материјала 

 

Норма/сати 

Вредност 

норма/сати 

 

Укупно 

1. Поклопаца мотора     
2. Задња крилна врата (лево)      
3. Задња крилна врата(десно)     
4. Предњи блатобран (лево)     
5. Предњи блатобран (десно)     
6. Предња врата (лева)     
7. Предња врата (десно)     
8. Бочна клизна врата     
9. Спољни стуб кабине 

(десно) 
    

10. Доњи део каросерије 

(десно) 
    

11. Предња шасија     
12. Спољни стуб кабине (лево)     
13. Спољни стуб задњих 

врата(лево) 
    

14.  Спољни стуб задњих 

врата(десно) 
    

15. Задњи везни лим     
16. Задња горња пречка крова     
17. Спољни стуб кабине (лево)     
18. Спољни стуб задњих 

врата(лево) 
    

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  

ПДВ:  

УКУПНО СА ПДВ-ом:  

 

I+II+III+IV                  УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  

ПДВ:  

I+II+III+IV                  УКУПНО СА ПДВ-ом:  

 

 
 Г. СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ЗАСТАВА 

 

 

 

ТИП И  

МАРКА 

БОЗИЛА 

РЕГИСТ. 

 

БРОЈ 

      БРОЈ  

 

ШАСИЈЕ 

БРОЈ 

 

МОТОРА 

ГОД. 

 

ПРО. 

СНАГА 

 

МОТ. 

РАД. 

 

ЗАПРЕ. 

1. Застава 

Поли 

1.1. 

 

БГ 262-ХЋ 

 
ВХ1128А0001302397 

 
128А0641596124 

 

2005. 

 

43КВ 

 

1116 

2. Застава 

Поли 

1.1. 

 

БГ 161-

ЦМ 

 
ВХ1128А0001302136 

 
128А0641587169 

 

2004. 

 

43КВ 

 

1116 

3. Застава      

Поли 

1.1. 

 

БГ 085-ХЕ 

 
ВХ1128А0001303231 

 
128А0641629260 

 

2009. 

 

45КВ 

 

1116 
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4. Застава      

Поли 

1.1. 

 

БГ 086-ХЕ 

 

VX1128A0001303165 

 

128A0641629246 

 

2009. 

 

45КВ 

 

1116 

5. Застава        

Поли 

1.1. 

 

БГ 091-ХЕ 

 

VX1128A0001303213 

 

128A0641629254 

 

2009. 

 

45КВ 

 

1116 

6. Југо 

Корал 

1.1. 

 

БГ 084-ХЕ 

 

VX1145A0001111766 

 

128A0641621026 

 

2008. 

 

40,4КВ 

 

1116 

7. Југо 

Корал 

1.1. 

 

БГ 088-ХЕ 

 

VX1145A0001112855 

 

128AO641623365 

 

2008. 

 

40,4КВ 

 

1116 

 

I  

Ред. 

бр. 

Назив резервних делова и 

материјала 

Вредност  

резервни

х делова 

и 

материја

ла 

Норма/ 

Сати 

Вредност 

Норма/ 

Сати 

Укупно 

1.  
Koчионе плочице ст. тип     

2.  
Кочионе плочице н. тип     

3.  
Задњи пакнови     

4.  
Цилиндар кочиони задњи     

5.  
Чељуст пр. кочница ст. тип     

6.  
Чељуст пр. кочница н. тип     

7.  
Пети цилиндар кочница     

8.  
Цев кочница     

9.  
Црево кочница     

10.  
Гумице задњег цилиндра     

11.  
Гумице предњег цилиндра     

12.  
Главни кочиони  цилиндар ст. тип     

13.  
Нови кочиони цилиндар н. тип     

14.  
Лонче ат уља     

15.  
Опруге задњих кочница     

16.  
Брезон точка     

17.  
Добош точка     
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18.  
Диск предњи н. тип     

19.  
Диск предњи ст. тип     

20.  
Лежај точка предњи     

21.  
Лежај точка задњи     

22.  
Главчина предњег точка     

23.  
Главчина задњег точка     

24.  
Гибањ     

25.  
Силен блок задње виљушке     

26.  
Виљушка задњег точка     

27.  
Осовиница задњег точка дужа     

28.  
Осовиница задњег точка краћа     

29.  
Раме осцилијуће     

30.  
Крај споне     

31.  
Летва волана     

32.  
Манжетна летве волана     

33.  
Манжетна до мењача     

34.  
Манжетна до зглоба     

35.  
Крст полуосовине     

36.  
Полуосовина     

37.  
Гуме бал. штангле     

38.  
Амортизер предњи     

39.  
Амортизер задњи     

40.  
Лежај амортизера     

41.  
Фар     

42.  
Задње стоп светло (Поли)     

43.  
Предњи браник (Поли)     

44.  
Задњи браник (Поли)     

45.  
Предња маска(Поли)     

46.  
Предњи мигавац(у бранику)     

47.  
Бочни мигавац     
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48.  
Брава спољна     

49.  
Брава унутрашња     

50.  
Брава задњих врата     

51.  
Мотор брисача     

52.  
Полуге брисача     

53.  
Носач метлица     

54.  
Метлица 36 цм.     

55.  
Метлица 29 цм.     

56.  
Метлица 53 цм.     

57.  
Метлица 55 цм.     

58.  
Задње стоп светло (југо)     

59.  
Предњи браник (југо)     

60.  
Задњи браник (југо)     

61.  
Предња маска(југо)     

62.  
Шраф точка     

63.  
Шарка врата     

64.  
Шарка задњих врата     

65.  
Задња хауба(пвц или стакло) поли     

66.  
Шарка задњих хаубе (поли)     

67.  
Амортизер задњих врата (хаубе)     

68.  
Светло таблице     

69.  
Чеп резервоара са закључавањем     

70.  
Гумени носач  ауспуха     

71.  
Издувна грана     

72.  
Ауспух цев     

73.  
Средњи лонац     

74.  
Задњи лонац     

75.  
Шелна ауспуха     

76.  
Ручице бирача брзине     

77.  
Гумени носач бирача     
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78.  
Мењач     

79.  
Комутатор     

80.  
Разводник     

81.  
Разводна капа     

82.  
Разводна рука     

83.  
Каблови     

84.  
Кондензатор     

85.  
Филтер уља     

86.  
Филтер ваздуха     

87.  
Филтер горива     

88.  
Каиш клинасти     

89.  
Каиш зупчасти     

90.  
Шпанер каиша     

91.  
Посуда за воду     

92.  
Посуда за прање стакла (предња)     

93.  
Посуда за прање стакла (задња)     

94.  
Мотор прскалице     

95.  
Хладњак алуминијумски      

96.  
Термопрекидач     

97.  
Термодавач     

98.  
Показивач (пловак) горива      

99.  
Резервоар     

100.  
Црево резервоара     

101.  
Реглер     

102.  
Алтернатор     

103.  
Анласер     

104.  
Лежај алтернатора     

105.  
Четкице анласера     

106.  
Ротор алтернатора     

107.  
Ротор анласера     
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108.  
Статор алтернатора     

109.  
Статор анласера     

110.  
Чауре анласера     

111.  
Бендикс анлесера     

112.  
Аутомат анласера     

113.  
Прекидач светла     

114.  
Прекидач брисача     

115.  
Прекидач мигавца     

116.  
Прекидач гречаја стакла     

117.  
Прекидач стоп светла     

118.  
Контакт брава     

119.  
Уложак контакт браве     

120.  
Појас сигурносни     

121.  
Седиште предње     

122.  
Километар сат     

123.  
Квака(ручица) врата     

124.  
Ручица подизача стакла     

125.  
Подизач стакла     

126.  
Граничник врата     

127.  
Ветробранско стакло     

128.  
Бочно (од врата) стакло     

129.  
Ретровизор спољни     

130.  
Ретровизор унутрашњи     

131.  
Волан     

132.  
Фелна 13"     

133.  
Бензинска пумпа     

134.  
Гарнитура клипова     

135.  
Раткапна(гарнитура)     

136.  
Гарнитура дихтунага     

137.  
Дихтунг главе метални     
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138.  
Лежај радилице летећи     

139.  
Лежај радилице лежећи     

140.  
Семенинг радилице     

141.  
Семенинг радилице задњи     

142.  
Семенинг брегасте     

143.  
Семенинг мале брегасте     

144.  
Брегаста осовина     

145.  
Вентил усисни     

146.  
Вентил издувни     

147.  
Гумице вентила     

148.  
Плочице вентила     

149.  
Зупчаник брегасте     

150.  
Зупчаник радилице     

151.  
Водена пумпа     

152.  
Уљна пумпа     

153.  
Глава мотора     

154.  
Ат уље     

155.  
Моторно уље 15x40     

156.  
Уље САЕ 90     

157.  
Спојнице цеви кочница     

158.  
Осигурач убодни     

159.  
Осигурач обичан     

160.  
Сијалице 12v-3w     

161.  
Сијалице 12v-5w     

162.  
Сијалице 12v-21w     

163.  
Сијалице 12v-21/5w     

164.  
Сијалице 12v Н3     

165.  
Сијалице 12v Н4     

166.  
Сијалице 12v Н7     

167.  
Дестилована вода     
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168.  
Шелна     

169.  
Антифриз 100%     

170.  
Товатна маст     

171.  
Сајла гаса     

172.  
Сајла сауга     

173.  
Сајла квачила     

174.  
Сајла ручне кочнице     

175.  
Карбуратор југо     

176.  
Акумулатор 12v 54ah     

177.  
Клема акумулатора (-)     

178.  
Клема акумулатора (+)     

179.  
Славина грејача     

180.  

Гарнитура црева за расхладну 

течност 
    

181.  
Сирена     

182. 0 
Аутомат мигавца     

183. 0 
Аутомат брисача     

184.  
Хомокинетички зглоб     

185.  
Свећица мотора     

186.  
Носач мотора бочни     

187.  
Носач мотора горњи     

188.  
Носач мењача     

189.  
Серво уређај     

190.  
Пињон километраже     

191.  
Сајла километар сата     

192.  
Прекидач стоп светла     

193.  
Корпа квачила     

194.  
Ламела     

195.  
Лежај квачила     

196.  
Корпа квачила     
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197.  
Корпа квачила     

198.  
Ламела     

199.  
Лежај квачила     

200.  
Корпа квачила     

201.  
Антена      

202.  
Црево одушка     

203.  
Црево горива     

204.  
Мотор вентилатора     

205.  
Гарнитура за поправку карбуратора     

206.  
Мотор брисача задњег стакла     

207.  
Релеј     

208.  
Предњи спојлер     

209.  
Вентил серво уређаја     

210.  
Гарнитура за поправку карбуратора     

211.  
Мотор брисача задњег стакла     

212.  
Гибањ (лисната опруга)     

213.  
Мотор вентилатора     

214.  
Сервис анласера (са материјалом)     

215.  
Сервис алтернатора(са материјалом)     

216.  
Осигурач 8 А     

217.  
Осигурач 16 А     

218.  

Генерална оправка мотора са 

изградњом и уградњом (са деловима) 
    

219.  

Ремонт главе мотора (не обухвата 

зупчасти каиш  

и штеловање вентила) 

    

220.  
Прање мотора     

221.  
Ремонт карбуратора     

222.  
Штеловање вентила     

223.  
Испуштање ваздуха из кочница     

224.  
Машинска обрада главе     
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225.  
Машинска обрада блока     

226.  
Машинска обрада радилице     

227.  
Хидротест главе мотора     

228.  
Машинска обрада главе     

229.  
Задње рикверц светло     

230.  
Задње светло за маглу     

231.  
Лонац ауспуха     

232.  
Варење ауспуха     

УКУПНО БЕЗ ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО СА ПДВ-ом:  

  

II  ФАРБАРСКИ РАДОВИ ПО ЕЛЕМЕНТУ СА МАТЕРИЈАЛОМ  

Ред. 

бр. 

Назив резервних делова и 

материјала 

Вредност  

резервних 

делова и 

материјала 

Норма/ 

Сати 

Вредност 

Норма/ 

Сати 

Укупно 

1. Хауба     

2. Предњи везни лим     

3. Задњи везни лим     

4. Врата (лева)     

5. Врата (десна)     

6. Сајтна     

7. Подсајтна     

8. Крило предње     

9. Крило задње      

10. Бочна плоча (лево-десно)     

11. Стуб (лево-десно)     

УКУПНО БЕЗ ПДВ:  

ПДВ:  
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УКУПНО СА ПДВ-ом:  

 

III ЛИМАРСКИ РАДОВИ ПО ЕЛЕМЕНТУ- (ЗАМЕНА СА МАТЕРИЈАЛОМ) 

 

Ред. 

бр. 

Назив резервних делова и 

материјала 

Вредност  

резервних 

делова и 

материјала 

Норма/ 

Сати 

Вредност 

Норма/ 

Сати 

Укупно 

1. Хауба     

2. Предњи везни лим     

3. Задњи везни лим     

4. Врата (лева)     

5. Врата (десна)     

6. Сајтна     

7. Подсајтна     

8. Крило предње     

9. Крило задње      

10. Бочна плоча (лево-десно)     

11. Стуб (лево-десно)     

УКУПНО БЕЗ ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО СА ПДВ-ом:  

  

IV ЛИМАРСКИ РАДОВИ ПО ЕЛЕМЕНТУ- (ПОПРАВКА СА МАТЕРИЈАЛОМ) 

 

Ред. 

бр. 

Назив резервних делова и 

материјала 

Вредност  

резервних 

делова и 

материјала 

Норма/ 

Сати 

Вредност 

Норма/ 

Сати 

Укупно 

1. Хауба     
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2. Предњи везни лим     

3. Задњи везни лим     

4. Врата (лева)     

5. Врата (десна)     

6. Сајтна     

7. Подсајтна     

8. Крило предње     

9. Крило задње      

10. Бочна плоча (лево-десно)     

11. Стуб (лево-десно)     

УКУПНО БЕЗ ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО СА ПДВ-ом:  

 

                                                 I+II+III+IV                                     УКУПНО БЕЗ ПДВ:  

ПДВ:  

         I+II+III+IV                                 УКУПНО СА ПДВ-ом:  

 

 

 Д. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ 

 

I   УГРАДЊА НОВИХ ПНЕУМАТИКА (са уградњом и балансирањем) 

Р. 

бр. 

Врста  

пнеуматика. 

Димензије  

пнеуматика 

Јед. 

мере 

Цена по 

ј.м. 

Потребна 

количина 

Укупна цена: 

1. Winter 145/70  r  13 Ком.    

2. Winter 155/70  r  13 Ком.    

3. Winter 175/70  r  14 Ком.    

4. Winter    195/70  r  15 c Ком.    

5. Winter    215/70  r  15 c Ком.    
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6. Winter    225/65  r  15 c Ком.    

УКУПНО БЕЗ ПДВ:  

ПДВ:  

УКУПНО СА ПДВ-ом:  

 

II  ПОПРАВКА ПНЕУМАТИКА(са монтажом/демонтажом,балансирањеми поправком ) 

Р.бр. Димензије пнеуматика Јед.мере Цена по јед.мере 

1. 145/70  r  13 Ком.  

2. 155/70  r  13 Ком.  

3. 175/70  r  14 Ком.  

4.    195/70  r  15 c Ком.  

5.    215/70  r  15 c Ком.  

6.    225/65  r  15 c Ком.  

УКУПНО БЕЗ ПДВ:  

ПДВ  

УКУПНО СА ПДВ-ом:  

 

I +II УКУПНО БЕЗ ПДВ:  

ПДВ:  

I +II УКУПНО СА ПДВ-ом:  

  

 

 

                                               ЗБИРНА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

A. Citroen Jumper II  

                                                                                              УКУПНО БЕЗ ПДВ:  

УКУПНО СА ПДВ-ом:  

    

   Б. Citroen Jumper III 

                                                                                              УКУПНО БЕЗ ПДВ:  

УКУПНО СА ПДВ-ом:  

 

    В. Berlingo 

                                                                                              УКУПНО БЕЗ ПДВ:  

УКУПНО СА ПДВ-ом:  

    

    



Страна 65 од 78 

 

    Г.  Застава 

                                                                                              УКУПНО БЕЗ ПДВ:  

УКУПНО СА ПДВ-ом:  

      

    Д. Вулканизерске услуге 

                                                                                              УКУПНО БЕЗ ПДВ:  

УКУПНО СА ПДВ-ом:  

 

                                              А+Б+В+Г+Д                      УКУПНО БЕЗ ПДВ: 1.701.263,00 

        А+Б+В+Г+Д                    УКУПНО СА ПДВ-ом: 2.041.515,60 

 

 
            

 

*У цену су урачунати трошкови везани за набавку и уградњу  предмета јавне набавке. 

*Цене из понуде су фиксне и не могу се мењати до коначне реализације уговора. 

 

Понуда број:___________ 

Место:________________ 

Датум:________________                                                                                 М.П.         
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ОБРАЗАЦ 3 

 

 

СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

  

 

У овај образац понуђач уписује податке о извршеним  испорукама добара и уградњу са 

сервисирањем истоврсних предмету  јавне набавке, у претходне три године, (у 2014, 2015. и 2016. 

години). 

Образац фотокопирати у случају већег броја података.  

 

Број и датум         

уговора 

Назив купца коме је 

извршена испорука и 

уградња  

Укупна вредност 

испоручених 

добара, без ПДВ-а 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

8.  
 

9.  
 

10.  
 

                                                                                       

                                                                                                 

                                                                                         Потпис одговорног лица понуђача 

                                                                                   

                                                                                                              

_________________________________ 

 

 

-Уз наведени образац понуђеч достваља копије уговора наведене у обрасцу 

 

М.П. 
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М О Д Е Л     У Г О В О Р А 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:             1.  ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ «11.АПРИЛ»,  

         Нови Београд, Народних хероја бр. 12а, 

        коју заступа  директор Мирјана Секулић 

         (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ), с једне стране 

             ПИБ 101670061,МАТИЧНИ БРОЈ 07079460 

 

       2.  _______________________________________, 

        _______________________________________, 

        кога заступа директор ___________________ 

       (у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ), с друге стране. 

            ПИБ ______________ МАТИЧНИ БРОЈ__________ 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:       Испорука резервних делова са уградњом и сервисирањем 

возила 

 

Члан 1. 

 

            Извршилац се обавезује да ће извршити испоруку резервних делова са уградњом и 

сервисирањем за возила Citroen Jumper II, Citroen JumperIII, BERLINGO 1,4 и возила Застава 

као и вукканизарске услуге   код Наручиоца у складу са понудом број: ____________ од 

___________ године , која је саставни део овог Уговора. 

    Укупна цена без ПДВ-а  са  ________________ динара. 

Словима: ____________________________________________________________________ 

 

    Укупна цена са ПДВ-ом са  ________________ динара. 

Словима: ____________________________________________________________________ 

 

 

Члан 2. 

 Испоручена предметна добра са уградњом и сервисирањем морају задовољавати 

прописане услове квалитета, који су тражени у понуди. 

  

Члан 3. 

 Испоручилац предметних добара са уградњом и сервисирањем се обавезује да 

испоручи предметна добра са уградњом и сервисирањем из члана 1. овог Уговора сукцесивно 

у периоду од 12 месеци од дана потписивања уговора или достављања средства финансијског 

обезбеђења. 
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Члан 4. 

           Испоруку предметних добара са уградњом и сервисирањем квалитативно у име 

Наручиоца контролисаће овлашћени радник наручиоца.  

           За све уочене недостатке Наручилац ће доставити рекламације одмах, а најкасније у 

року од 2 (два) дана од извршене услуге.    

Рок за извршење услуге редовног/ванредног сервиса и мањих поправки не може бити 

дужи од 2 раднa дана од дана када Добављач преузме возило у рад. 

 Рок за извршење услуге за веће поправке не може бити дужи од 5 дана од дана када 

Добављач  преузме возило у рад. 

 Добављач даје гаранцију ______________минимум од 12 месеци на извршене услуге. 

            Гаранција на уграђене резервне делове је произвођачка.   

            Почетак гарантног рока се рачуна од датума званичне квантитативно-квалитативне 

примопредаје. 

           Наручилац задржава право да за поједине резервне делове тражи гарантни лист. 

           Уколико  Наручилац констатује да је дошло до квара на возилу који је у директној 

вези са извршеном услугом и уграђеним резервним деловима, а од кога није прошло више од 

12 месеци, Добављач се обавезује да о свом трошку доведе возило у исправно радно стање.  

  Уколико Наручилац установи грешке у погледу квалитета услуге и квалитета добара, 

при квантитативно - квалитативној примопредаји или у току важења гаранције, Добављач је 

дужан да грешке отклони без накнаде, у року који не може бити дужи од 2 дана од 

састављања записника о квантитативно-квалитативној примопредаји или од дана писменог 

или усменог обавештења Наручиоца. 

 

Члан 5. 

 Уговорене стране прихватају цену из усвојене Понуде, која је саставни део Уговора. 

            Уговорне стране прихватају појединачне цене робе из понуде Извршиоца која је 

саставни део Уговора. У цену су урачунати транспортни трошкови одговарајућим возилом 

до Наручиоца као и уградња и сервисирање. 

 

Члан 6. 

           Наручилац се обавезује да ће за услуге из члана 1. овог Уговора цео износ платити  у 

року који од 45 дана од  дана испостављања фактуре са одговарајућом књиговодственом 

документацијом на рачун __________________________ код 

Банке:_______________________. 

Уз испостављени рачун мора бити достављен налог за рад Наручиоца, као и 

спецификација извршених услуга са норма сатима и резервним деловима. 

У случају да добављач  наручиоцу не достави уз рачун и налог са наведеним 

прилозима, наручилац неће бити обавезан да испостављени рачун плати. 
 Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до     

износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 

Члан 7. 

 Испоручилац предметних добара са уградњом и сервисирањем гарантује Наручиоцу 

да ће своје уговорене обавезе обављати у складу са природом уговореног посла, у духу 

добрих пословних обичаја, са пажњом доброг привредника, у свему према правилима струке 

и позитивним нормама. 

 

Члан 8. 



Страна 69 од 78 

 
 

 Испоручилац предметних добара са уградњом и сервисирањем ће Наручиоцу 

доставити све потребне податке и информације за које Извршилац услуга сматра да су од 

значаја за успешно обављање уговореног посла. 

 

Члан 9. 

1. Као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач/и 

– Извршиоц/и, биће у обавези да достави/е : 

-у року од 8 (осам) дана од дана потписивања Уговора, достави Купцу сопствену бланко 

меницу, са клаузулом  „без протеста“ за добро извршење посла, у износу од 5% од укупне 

уговорене вредности са ПДВ-ом, и са роком важности 30 дана дужим од дана извршења 

предметних услуга у целости и: 

- Менично писмо – овлашћење 

- Фотокопија депо картона са потписима овлашћених лица 

- Доказ о регистрацији менице из регистра Народне банке Србије - копија 

и 

2.у тренутку примопредаје предмета јавне набавке,  преда сопствену бланко меницу, са 

клаузулом  „без протеста“ као средство обезбеђења за отклањање недостатака у 

гарантном року, у износу од 10% од вредности Уговора са ПДВ-а, и роком важности 5 дана 

дуже од дана истека гарантног рока. 

     -Менично писмо – овлашћење 

- Фотокопија депо картона са потписима овлашћених лица 

- Захтев о регистрацији менице из регистра Народне банке Србије -копија 

 

Члан  10. 

 Испоручилац предметних добара са уградњом и сервисирањем се обавезује да неће 

саопштавати нити објављивати податке, информације и документе до којих је дошло 

приликом вршења уговореног посла, као и да ће све те информације чувати као пословну 

тајну. 

           У случају откривања пословне тајне Наручилац има право на накнаду штете. 

 

Члан  11. 

        Добављач је  дужан  да  у  току  гарантног  рока,  на  први  писмени  позив  

Наручиоца, отклони о свом трошку све мане које се односе на квалитет услуга, односно 

мане које су настале због употребе материјала који не одговара уговореној намени и 

квалитету. 

       Добављач није  дужан  да  отклони  оне  недостатке   који  су  последица   

нестручног руковања и употребе, односно ненаменског коришћења предмета набавке од 

стране Наручиоца  

       Ако Добављач не приступи извршењу своје обавезе из претходног члана ни у року 

од 3 дана  од  дана  пријема  поновљеног   писменог   позива,   Наручилац   је  овлашћен да 

за отклањање  мане  ангажује  друго  правно  или  физичко  лице,  а  да  за  насталe 

трошкове искористи финансијско обезбеђење у виду бланко соло менице у гарантном року 

из члана 9.  овог уговора.  

      Наручилац је дужан да поступа као добар привредник. 

 

 

Члан 12. 

 У случају да једна уговорена страна не извршава или неуредно извршава своје 

уговорене обавезе, а на писано упозорење друге уговорене стране ни у накнадном року од 15 

дана, не престане са даљим кашњењем у извршењу својих уговорених обавеза, тј. неуредним 
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извршавањем својих уговорених обавеза, друга уговорена страна има право да једнострано 

раскине Уговор, уз поштовање раскидног рока од 30 дана. 

 

Члан 13. 

            Све евентуалне спорове који могу настати из Уговора, уговорене стране ће покушати 

да реше споразумно. 

            Уколико уговорене стране не постигну споразумно Решење, за решавање спорова 

биће надлежан суд у Београду. 

 

Члан 14. 

           Уговор производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници  

уговорених страна. 

           Датум закључења Уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорених 

страна, уколико га не потпишу истовремено. 

 

Члан 15. 

            Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми, 

потписане од стране овлашћених представника обе уговорене стране, а у облику Анекса на 

основни Уговор. 

 

Члан 16. 

            Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка 

за сваку уговорену страну. 

Члан 17. 

            На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се Законом о облигационим 

односима. 

 

 

          ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

                                                                                                            «11.АПРИЛ» 

              д и р е к т о р                                                                          д и р е к т о р 

 ___________________________                   __________________________ 

    (__________________)                                                               Мирјана Секулић 
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ОБРАЗАЦ 4 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ 

ПОНУДЕ  

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца надокнаду трошкова.  

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове 

прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова 

у својој понуди. 

 

                                                              Потпис одговорног лица 

понуђача:  

 

                                                                                                               

______________________________ 

  

М.П   
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Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

 

                                                                                                                                   ОБРАЗАЦ 5 

 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 

 

 

 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам Понуду у за 

јавну набавку мале вредности- добра – набавка резервних делова са уградњом и 

сервисирањем возила за  потребе Предшколске установе „11. април“   , бр. ЈН Д 17-10           , 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

                                                                                       Потпис одговорног лица 

понуђача  

                                                                                          ______________________________ 

 

 

М.П 
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ОБРАЗАЦ 6 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11.АПРИЛ“ 

НОВИ БЕОГРАД, Народних хероја 12а 

 

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

 

         У вези члана 75. Став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем под 

пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу следећу  

 

И З Ј А В У 

 

ПОНУЂАЧ___________________ у поступку за јавну набавку мале вредности добра – 

набавка резервних делова са уградњом и сервисирањем возила за  потребе Предшколске 

установе „11. април“   , бр. ЈН Д 17-10           , поштовао је 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 понуда. 

 

 

                                                                              Потпис одговорног лица понуђача  

                                                                          ___________________________________  

 

 

М.П 
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                                                                                                                           ОБРАЗАЦ 7 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11.АПРИЛ“ 

НОВИ БЕОГРАД, Народних хероја 12а 

 

 ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОПУНУ МЕНИЦЕ – МЕНИЧНО ПИСМО 

 

На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених 

инструмената платног промета 

ДУЖНИК: ________________________________________________________________ 

МБ: ______________________________________________________________________ 

ПИБ:_____________________________________________________________________ 

ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ:_________________________________________ 

Одговорно лице за заступање:_______________________________________________ 

                                             ( унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице) 

 

ИЗДАЈЕ 

ОВЛАШЋЕЊЕ – МЕНИЧНО ПИСМО 

за корисника бланко сопствене менице 

 

КОРИСНИК: Предшколска установа „11.април“, Народних хероја 12а, Нови Београд  ( 

у даљем тексту:Поверилац) 

Предајемо Вам бланко сопствену  (соло) меницу у износу од 5% од укупне вредности понуде 

,____________________________ као средство финансијског обезбеђења за 

                     ( унети серијски број менице) 

озбиљност понуде у поступку за јавне набавке мале вредности добра – набавка резервних 

делова са уградњом и сервисирањем возила за  потребе Предшколске установе „11. април“   , 

бр. ЈН Д 17-10           , Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу 

од  _______________________________динара без ПДВ-а (словима: 

____________________________________________________________________динара), и да 

безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим 

прописима, изврши наплату са свих рачуна дужника код банака, а у корист Повериоца. 

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих 

наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на 

рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати 

рачуна. Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на 

задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, 

статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за 

заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет. 

Рок важења меничног овлашћења је до  _____-____-_____ године (минимум 30 дана од дана 

јавног отварања понуда). 

 

___________________________                            _______________________________ 

        (место и датум)                                                             ( потпис одговорног лица) 

 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да овај образац 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац који у том случају мора бити 

наведен у споразуму из члана 81став 4 ЗЈН 
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                                                                                                                          ОБРАЗАЦ  8 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11.АПРИЛ“ 

НОВИ БЕОГРАД, Народних хероја 12а 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНАСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА – 

СОПСТВЕНЕ БЛАНКО МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

ПОНУЂАЧ: _____________________________________________________ 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорносшћу да ћу, уколико моја 

понуда буде оцењена као најповољнија у поступку јавне набавке мале вредности - добра – 

набавка резервних делова са уградњом и сервисирањем возила за  потребе Предшколске 

установе „11. април“   , бр. ЈН Д 17-10           , у року од 8 дана од дана закључења уговора 

доставити сопствену бланко меницу, за добро извршење посла, прописно потписану и 

оверену са копијом депо картона, доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке 

Србије и овлашћењем за попуну менице насловљеним на Прешколску установу „11.април“, 

Народних хероја 12а, Нови Београд, са клаузулом „без протеста“, у износу од  10% од 

вредности уговора, са роком важности 30 дана дуже од дана испоруке предметних добара у 

целости, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза. 

 

Датум: ______________________                           Потпис одговорног лица понуђача 

                                                                                    _______________________________               

                                                                          

МП 

 

 

 

У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписују и оверавају сви 

члановигрупе понуђача. 
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                                                                                                                                  ОБРАЗАЦ  9 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11.АПРИЛ“ 

НОВИ БЕОГРАД, Народних хероја 12а 

 

ИЗЈАВА 

о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и конкурсне 

документације 

                                    Јавна набавка мале вредности број Д 17-10 

    Предмет јавне набавке: добра– набавка резервних делова са уградњом и сервисирањем 

возила за  потребе Предшколске установе „11. април“   ,  

На основу члана 77.став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 

14/15 и 68/15) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћени заступник 

ПОНУЂАЧА, дајем следећу  

 

                                                                ИЗЈАВУ  

Понуђач   

__________________________,ул.__________________________из_______________ 

MБ:________________, ПИБ:_______________ потврђује да испуњава све услове 

утврђене конккурсном документацијом за јавну набавку мале вредности број:  

Д 17-10и то: 

1)   да је регистрован код надлежног органа, односноуписан у одговарајући  

регистар 

2)   да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као злан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, 

кривично дело преваре;  

      3) да је измирио доспеле пореске обавезе ,доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Србије или стране државе кад има седиште на њеној територији. 

 

Датум: ______________ 

Место: ______________ 

Име и презиме овлашћеног лица                                                                          

______________________________________       

Потпис овлашћеног лица 

________________________________________ 

                      М.П. 

 

НАПОМЕНА: Уколико је понуђач група понуђача кога чине два или више чланова, овлашћени 

представник сваког члана мора потписати и печатом оверити образац као доказ да заједно испуњавају 

услов за учешће у набавци. 
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11.АПРИЛ“    ОБРАЗАЦ  10 

Народних хероја 12а, Нови Београд                                                                                                                 

ИЗЈАВА 

о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и конкурсне 

документације 

 

                                                            ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

Јавна набавка мале вредности број Д 17-10 

  Предмет јавне набавке: добра– набавка резервних делова са уградњом и сервисирањем 

возила за  потребе Предшколске установе „11. април“   ,  

На основу члана 77.став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 

14/15 и 68/15) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћени 

заступник ПОНУЂАЧА, дајем следећу  

                                                            ИЗЈАВУ  

Понуђач   

__________________________,ул.__________________________из_______________ 

MБ:________________, ПИБ:_______________ потврђује да подизвршилац испуњава све 

услове утврђене конккурсном документацијом за јавну набавку мале вредности број: Д 

17-10, и то: 

1)   да је регистрован код надлежног органа, односноуписан у одговарајући регистар 

2)   да он и његов законски заступник није осушиван за неко од кривичних дела као злан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, 

кривично дело преваре;  

3) да је измирио доспеле пореске обавезе ,доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Србије или стране државе кад има седиште на њеној територији. 

 

Датум: ______________ 

Место: ______________ 

Име и презиме овлашћеног лица                                                                          

______________________________________       

Потпис овлашћеног лица 

________________________________________ 

М.П. 

НАПОМЕНА: Подизвођач мора испуњавати све услове предвиђене у горе наведеним тачкама 1 до 3. 

Образац попуњава понуђач уколико наступа са подизвршиоцем. 
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11.АПРИЛ“                                                    ОБРАЗАЦ 11 

Народних хероја 12а, Нови Београд  

 

ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђачa......................................................................................................... , (назив понуђача) 

изјављујем да именовани понуђач, који подноси понуду у поступку јавне набавке мале 

вредности - добра набавка резервних делова са уградњом и сервисирањем, бр. Д 17-10, 

испуњава тражене техничке захтеве односно располаже следећим техничким капацитетима:  

- уређај за центрирање (реглажу) трапа  

- најмање две дизалице, односно канала  

- компресор за фарбање,  

- комора за фарбање,  

- апарат за заваривање  

- има обезбеђен расположив простор за паркирање возила довезених на поправку који се 

налази у оквиру или ван сервиса, с тим да је исти обезбеђен од крађе и оштећења возила 

(најмање ограда) - возило за шлеповање.  

 

Место_____________                                                                                Потпис понуђача 

 Датум_____________                                             м.п.                         __________________ 

 

У прилогу ове изјаве понуђач доставља тражене доказе о поседовању шлеп возила: - као 

доказ о поседовању возила за шлеповање у власништву - фотокопију обе стране саобраћајне 

дозволе - као доказ о коришћењу возила по основу лизинга - фотокопију саобраћајне дозволе 

и уговора о лизингу, - као доказ о коришћењу возила по основу закупа или уговора о 

пословно-техничкој сарадњи - фотокопију саобраћајне дозволе са обе стране, фотокопију 

закљученог уговора са физичким односно правним лицима о закупу или пословно-техничкој 

сарадњи. 

 


