
                   
          Р е п у б л и к а   С р б и ј а 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
         -УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ- 
           Број: 404-02-137/2014-05 
           Датум: 30.04.2014. године 

  
 

УЧЕСНИЦИМА У ПОСТУПКУ 
 

Поштовани,  
 

Обавештавамо вас о изменама конкурсне документације за јавну набавку -набавка 
услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом резервних делова, редни број 1.2.3.. 

 
     Измена конкурсне документације, у складу са одредбом из чл. 63. Закона о јавним 

набавкама, без одлагања  биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца.  
 

Измене конкурсне документације односе се на обрасце финансијске понуде за одређену 
марку возила у којима је врста услуге прилагођена конкретном типу возилу, а према 
спецификацији из конкурсне документације. 

 
У делу конкурсне документације - VII /6  ОБРАСЦИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ ЗА 

ОДРЕЂЕНУ МАРКУ ВОЗИЛА врше се следеће измене и допуне: 
 

 Образац финансијске понуде за марку возила цена – ZASTAVA брише се у целости; 
 Додају се нови  обрасци финансијске понуде за марке возила : 
- ZASTAVA JUGO 45, 
- ZASTAVA JUGO 55 / JUGO TEMPO, 
- ZASTAVA 10; 
 У обрасцу финансијске понуде за марку возила цена – LADA у колони врста услуге 

бришу се ставке : 
- замена филтера за ваздух , 
- замена силен блока предњег, 
- замена силен блока задњег, 
а ставка замена амортизера се мења и  сада гласи замена амортизера –пар; 
 Назив образац финансијске понуде за марку возила цена – FIAT мења се и сада гласи 

FIAT SECENTO VAN 1.1 .  
      У колони врсте услуге бришу се следеће ставке : 
- замена филтера кабине, 
- замена филтера климе,  
- замена пумпе за гориво ( бош пумпа) – брише се бош пумпа, 
- замена грејача, 
- замена силен блока предњег, 
- замена силен блока задњег  и 



- замена вентилатора климе. 
  У обрасцу финансијске понуде за марку возила цена – ŠKODA у колони врста услуге 

брише се ставка : 
- замена силен блока задњег; 
 У обрасцу финансијске понуде за марку возила цена – RENAULT  у колони врста 

услуге бришу се ставке : 
- замена филтера за ваздух, 
- замена сета зупчастог кајша, 
- замена грејача , 
- замена силен блока предњег, 
- замена силен блока задњег , 
- замена вентилатора климе.  
  док ставка замена амортизера  мења и сада гласи замена амортизера –пар, а  
 ставка замена пумпе за гориво (бош пумпа) се мења и сада гласи замена пумпе за  
гориво; 
 У обрасцу финансијске понуде за марку возила цена – NISSAN у колони врста услуге   
мења се ставка замена амортизера  и сада гласи замена амортизера –пар; 
 У обрасцу финансијске понуде за марку возила цена –  PEUGEOT   у колони врста 

услуге бришу се ставке : 
- замена силен блока предњег,  
- замена силан блока задњег,  
 а ставка замена амортизера се мења и сада гласи замена амортизера –пар; 
 У обрасцу финансијске понуде за марку возила цена –  OPEL   у колони врста услуге 

бришу се ставке : 
- замена силен блока предњег,   
- замена силан блока задњег, 
а ставка замена амортизера се мења и сада гласи замена амортизера –пар; 
 
 У обрасцу финансијске понуде за марку возила цена –  DACIA у колони врста услуге 
ставка замена амортизера се мења и сада гласи замена амортизера –пар; 
 
 У обрасцу финансијске понуде за марку возила цена – OPEL у колони врста услуге : 

ставка замена амортизера  се мења и сада гласи замена амортизера –пар; 
 
 У обрасцу финансијске понуде за марку возила цена –  GOLF у колони врста услуге  

бришу се ставке : 
- замена филтера за ваздух , 
- замена филтера кабине, 
- замена филера климе, 
- замена силен блока задњег, 
- замена силен блока предњег, 
- замена вентилатора климе,  

а ставка замена амортизера се мења и сада гласи замена амортизера –пар; 
 
У складу са наведеним изменама, у  прилогу објављујемо и измењене Обрасце финансијске 
понуде за одређену марку возила. У осталим делу конкурсна документација остаје 
непромењена. 
 
                                                                                   КОМИСИЈА ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ 

 



 
VII /6   

ОБРАСЦИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ ЗА ОДРЕЂЕНУ МАРКУ ВОЗИЛА 
404-02-137/2014-05 

 
 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ:  
 Понуђач је дужан да истовремено са потписивањем уговора достави у 

електронској и штампаној форми НОРМАТИВ на српском језику који ће се 
примењивати за све врсте услуга које нису обухваћене спецификацијом и понудом, 
као и ЦЕНОВНИК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА У ДИНАРИМА који ће представљати 
основ за плаћање и праћење реализације уговора.  

 Понуђач је дужан да понуди јединствену цену по норма часу за све наведене 
врсте услуга из спецификације за одређену марку возила, као и  реалан норма час, 
односно потребно време за извршење услуге.  

 У случају да понуђач подноси понуду за одређене марке возила из више 
различитих партија, може копирати  образац који се односи на ту врсту возила. 

 Понуђач доставља само оне обрасце финансијске понуде за партије за које 
подноси понуду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ПОНУЂАЧ 
М.П. - потпис - 

  



 
a) Цена  ZASTAVA JUGO 45 

ВРСТА УСЛУГЕ НОРМА ЧАС 
(време) 

ЦЕНА ПО 
НОРМА ЧАСУ 

без ПДВ-а          

ПОНУЂЕНА 
ЦЕНА РАДА без 

ПДВ-а                 

ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ 
ДЕЛОВА без ПДВ-а 

1 2 3 4=(2х3) 5 
замена филтера за уље      
замена филтера за гориво      
замена уља      
замена кочионе течности      
замена пумпе за воду      
замена свећица и каблова     
замена акумулатора     
замена антифриза     
замена метлица брисача     
замена летве волана     
замена сета квачила     
замена мортизера- пар     
замена алтернатора      
замена термостата     
замена вентилатора кабине     
 замена вентилатора хладњака     
замена комлетног ауспуха     
замена плочице (два точка)     
замена пакнова (два точка)     
замена дискова (два точка)     
замена добоша (два точка)     

УКУПНО без ПДВ-а   
УКУПНО са ПДВ-ом   

 
Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови!  

 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Образац за партију број 2,8 и 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ПОНУЂАЧ 
М.П. - потпис - 

  



 
b) Цена ZASTAVA JUGO 55/ JUGO TEMPO  

ВРСТА УСЛУГЕ НОРМА ЧАС 
(време) 

ЦЕНА ПО 
НОРМА ЧАСУ 

без ПДВ-а          

ПОНУЂЕНА 
ЦЕНА РАДА без 

ПДВ-а                 

ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ 
ДЕЛОВА без ПДВ-а 

1 2 3 4=(2х3) 5 
замена филтера за уље      
замена филтера за гориво      
замена уља      
замена кочионе течности      
замена сета зупчастог каиша     
замена пумпе за воду      
замена свећица и каблова     
замена акумулатора     
замена антифриза     
замена метлица брисача     
замена летве волана     
замена сета квачила     
замена амортизера - пар     
замена алтернатора     
замена термостата     
замена вентилатора кабине     
замена вентилатора хладњака     
замена комлетног ауспуха     
замена плочице (два точка)     
замена пакнова (два точка)     
замена дискова (два точка)     
замена добоша (два точка)     

УКУПНО без ПДВ-а   
УКУПНО са ПДВ-ом   

 
Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови!  

 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Образац за партије број 1,2,3,4,5,6,8,9 ,10 и 11. 
 
 
 
 
 
 

 ПОНУЂАЧ 
М.П. - потпис - 

  



 
 c) Цена ZASTAVA 10 

ВРСТА УСЛУГЕ НОРМА ЧАС 
(време) 

ЦЕНА ПО 
НОРМА ЧАСУ 

без ПДВ-а          

ПОНУЂЕНА 
ЦЕНА РАДА без 

ПДВ-а                 

ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ 
ДЕЛОВА без ПДВ-а 

1 2 3 4=(2х3) 5 
замена филтера за уље      
замена филтера за ваздух     
замена филтера за гориво      
замена уља      
замена кочионе течности      
замена сета зупчастог каиша     
замена пумпе за воду      
замена свећица и каблова     
замена акумулатора     
замена антифриза     
замена метлица брисача     
замена летве волана     
замена сета квачила     
замена амортизера - пар     
замена алтернатора     
замена термостата     
замена вентилатора кабине     
замена вентилатора хладњака     
замена комлетног ауспуха     
замена плочице (два точка)     
замена пакнова (два точка)     
замена дискова (два точка)     
замена добоша (два точка)     

УКУПНО без ПДВ-а   
УКУПНО са ПДВ-ом   

 
Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 НАПОМЕНА: Образац зa све партије. 
 
 

 ПОНУЂАЧ 
М.П. - потпис - 

  



 
d) Цена – LADA 

ВРСТА УСЛУГЕ НОРМА ЧАС 
(време) 

ЦЕНА ПО 
НОРМА ЧАСУ 

без ПДВ-а          

ПОНУЂЕНА 
ЦЕНА РАДА без 

ПДВ-а                 

ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ 
ДЕЛОВА без ПДВ-а 

1 2 3 4=(2х3) 5 
замена филтера за уље      
замена филтера за гориво      
замена уља      
замена кочионе течности      
замена сета зупчастог каиша      
замена пумпе за воду      
замена свећица и каблова     
замена акумулатора     
замена антифриза     
замена метлица брисача     
замена амортизера -пар     
замена летве волана     
замена сета квачила     
замена алтернатора     
замена термостата     
замена вентилатора кабине     
замена вентилатора хладњака     
замена комлетног ауспуха     
замена плочице (два точка)     
замена пакнова (два точка)     
замена дискова (два точка)     
замена добоша (два точка)     

УКУПНО без ПДВ-а   
УКУПНО са ПДВ-ом   

 
Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови!  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 НАПОМЕНА: Образац зa све  партије 
 
 
 
 
 

 ПОНУЂАЧ 
М.П. - потпис - 

  



 
e) Цена – FIAT SEICENTO VAN 1.1 

ВРСТА УСЛУГЕ НОРМА ЧАС 
(време) 

ЦЕНА ПО 
НОРМА ЧАСУ 

без ПДВ-а          

ПОНУЂЕНА 
ЦЕНА РАДА без 

ПДВ-а                 

ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ 
ДЕЛОВА без ПДВ-а 

1 2 3 4=(2х3) 5 
замена филтера за уље      
замена филтера за ваздух      
замена филтера за гориво      
замена уља      
замена кочионе течности      
замена пумпе за воду      
замена пумпе за гориво      
замена акумулатора     
замена антифриза     
замена метлица брисача     
замена летве волана     
замена сета квачила     
замена амортизера -пар     
замена алтернатора     
замена термостата     
замена вентилатора кабине     
замена вентилатора хладњака     
замена комлетног ауспуха     
замена плочице (два точка)     
замена дискова (два точка)     

УКУПНО без ПДВ-а   
УКУПНО са ПДВ-ом   

 
Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови!  
 
 
 
 
 

 
 

НАПОМЕНА: Образац за све партије. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 ПОНУЂАЧ 
М.П. - потпис - 

  



 
 
f) Цена –  ŠKODA 

ВРСТА УСЛУГЕ 
НОРМА ЧАС 

(време) 

ЦЕНА ПО 
НОРМА ЧАСУ 

без ПДВ-а          

ПОНУЂЕНА 
ЦЕНА РАДА без 

ПДВ-а                 

ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ 
ДЕЛОВА без ПДВ-а 

1 2 3 4=(2х3) 5 
замена филтера за уље      
замена филтера за ваздух      
замена филтера за гориво      
замена филтера кабине       
замена филтера климе     
замена уља      
замена кочионе течности      
замена пумпе за воду      
замена свећица и каблова     
замена акумулатора     
замена антифриза     
замена метлица брисача     
замена силен блока предњег     
замена летве волана     
замена сета квачила     
замена амортизера -пар     
замена алтернатора     
замена термостата     
замена вентилатора климе     
замена вентилатора кабине     
замена вентилатора хладњака     
замена комлетног ауспуха     
замена плочице (два точка)     
замена дискова (два точка)     

УКУПНО без ПДВ-а   

УКУПНО са ПДВ-ом   
 

 
Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови!  
 
 
 
 
 

 
 

НАПОМЕНА: Образац за партију број 1,2,3,6,7,8,9 и 11. 
 
 
 

 ПОНУЂАЧ 
М.П. - потпис - 

  



 
 
g) Цена – RENAULT 

ВРСТА УСЛУГЕ 
НОРМА ЧАС 

(време) 

ЦЕНА ПО 
НОРМА ЧАСУ 

без ПДВ-а          

ПОНУЂЕНА 
ЦЕНА РАДА без 

ПДВ-а                 

ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ 
ДЕЛОВА без ПДВ-а 

1 2 3 4=(2х3) 5 
замена филтера за уље      
замена филтера за гориво      
замена филтера кабине       
замена филтера климе     
замена уља      
замена кочионе течности      
замена пумпе за воду      
замена пумпе за гориво      
замена акумулатора     
замена антифриза     
замена метлица брисача     
замена летве волана     
замена сета квачила     
замена амортизера -пар     
замена алтернатора     
замена термостата     
замена вентилатора кабине     
замена вентилатора хладњака     
замена комлетног ауспуха     
замена плочице (два точка)     
замена дискова (два точка)     

УКУПНО без ПДВ-а   

УКУПНО са ПДВ-ом   
 

Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови!  
 
 
 
 

 
 
НАПОМЕНА: Образац за партију број 2. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ПОНУЂАЧ 

М.П. - потпис - 

  



h) Цена – NISAN 
 

ВРСТА УСЛУГЕ 
НОРМА ЧАС 

(време) 

ЦЕНА ПО 
НОРМА ЧАСУ 

без ПДВ-а          

ПОНУЂЕНА 
ЦЕНА РАДА без 

ПДВ-а                 

ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ 
ДЕЛОВА без ПДВ-а 

1 2 3 4=(2х3) 5 
замена филтера за уље      
замена филтера за ваздух      
замена филтера за гориво      
замена филтера кабине       
замена филтера климе     
замена уља      
замена кочионе течности      
замена сета зупчастог каиша      
замена пумпе за воду      
Замена бош пумпе за гориво      
замена грејача     
замена акумулатора     
замена антифриза     
замена метлица брисача     
замена летве волана     
замена сета квачила     
замена амортизера -пар     
замена силен блока предњег     
замена силен блока задњег     
замена алтернатора     
замена термостата     
замена вентилатора климе     
замена вентилатора кабине     
замена вентилатора хладњака     
замена комлетног ауспуха     
замена плочице (два точка)     
замена дискова (два точка)     

УКУПНО без ПДВ-а   

УКУПНО са ПДВ-ом   
 

Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови!  
 
 
 
 

 
 
НАПОМЕНА: Образац за партију 4,7,8,9 и 11. 

 

 ПОНУЂАЧ 

М.П. - потпис - 

  



 
i) Цена – PEUGEOT 

 

ВРСТА УСЛУГЕ 
НОРМА ЧАС 

(време) 

ЦЕНА ПО 
НОРМА ЧАСУ 

без ПДВ-а          

ПОНУЂЕНА 
ЦЕНА РАДА без 

ПДВ-а                 

ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ 
ДЕЛОВА без ПДВ-а 

1 2 3 4=(2х3) 5 
замена филтера за уље      
замена филтера за ваздух      
замена филтера за гориво      
замена филтера кабине       
замена филтера климе     
замена уља      
замена кочионе течности      
замена сета зупчастог каиша      
замена пумпе за воду      
замена пумпе за гориво (бош 
пумпа)     
замена грејача     
замена акумулатора     
замена антифриза     
замена метлица брисача     
замена летве волана     
замена сета квачила     
замена амортизера -пар     
замена алтернатора     
замена термостата     
замена вентилатора климе     
замена вентилатора кабине     
замена вентилатора хладњака     
замена комлетног ауспуха     
замена плочице (два точка)     
замена дискова (два точка)     

УКУПНО без ПДВ-а   

УКУПНО са ПДВ-ом   
 

Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови!  
 
 
 
 

 
 
НАПОМЕНА: Образац за партију број 5, 8 и 11. 

 
 
 

 ПОНУЂАЧ 

М.П. - потпис - 

  



j) Цена – OPEL 
 

ВРСТА УСЛУГЕ 
НОРМА ЧАС 

(време) 

ЦЕНА ПО 
НОРМА ЧАСУ 

без ПДВ-а          

ПОНУЂЕНА 
ЦЕНА РАДА без 

ПДВ-а                 

ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ 
ДЕЛОВА без ПДВ-а 

1 2 3 4=(2х3) 5 
замена филтера за уље      
замена филтера за ваздух      
замена филтера за гориво      
замена филтера кабине       
замена филтера климе     
замена уља      
замена кочионе течности      
замена сета зупчастог каиша      
замена пумпе за воду      
замена пумпе за гориво (бош 
пумпа)     
замена грејача     
замена акумулатора     
замена антифриза     
замена метлица брисача     
замена летве волана     
замена сета квачила     
замена амортизера -пар     
замена алтернатора     
замена термостата     
замена вентилатора климе     
замена вентилатора кабине     
замена вентилатора хладњака     
замена комлетног ауспуха     
замена плочице (два точка)     
замена дискова (два точка)     

УКУПНО без ПДВ-а   

УКУПНО са ПДВ-ом   
 

Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови!  
 
 
 
 

 
 
НАПОМЕНА: Образац за партију број 11. 

 
 
 
 

 ПОНУЂАЧ 

М.П. - потпис - 

  



k) Цена – DACIA 
 

ВРСТА УСЛУГЕ 
НОРМА ЧАС 

(време) 

ЦЕНА ПО 
НОРМА ЧАСУ 

без ПДВ-а          

ПОНУЂЕНА 
ЦЕНА РАДА без 

ПДВ-а                 

ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ 
ДЕЛОВА без ПДВ-а 

1 2 3 4=(2х3) 5 
замена филтера за уље      
замена филтера за ваздух      
замена филтера за гориво      
замена филтера кабине       
замена филтера климе     
замена уља      
замена кочионе течности      
замена сета зупчастог каиша      
замена пумпе за воду      
замена пумпе за гориво (бош 
пумпа)     
замена грејача     
замена акумулатора     
замена антифриза     
замена метлица брисача     
замена летве волана     
замена сета квачила     
замена амортизера- пар     
замена силен блока предњег     
замена силен блока задњег     
замена алтернатора     
замена термостата     
замена вентилатора климе     
замена вентилатора кабине     
замена вентилатора хладњака     
замена комлетног ауспуха     
замена плочице (два точка)     
замена дискова (два точка)     

УКУПНО без ПДВ-а   

УКУПНО са ПДВ-ом   
 

Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови!  
 
 
 
 

 
 
НАПОМЕНА: Образац за партију број 11. 

 

 ПОНУЂАЧ 

М.П. - потпис - 

  



l) Цена – GOLF 
 

ВРСТА УСЛУГЕ 
НОРМА ЧАС 

(време) 

ЦЕНА ПО 
НОРМА ЧАСУ 

без ПДВ-а          

ПОНУЂЕНА 
ЦЕНА РАДА без 

ПДВ-а                 

ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ 
ДЕЛОВА без ПДВ-а 

1 2 3 4=(2х3) 5 
замена филтера за уље      
замена филтера за гориво      
замена уља      
замена кочионе течности      
замена сета зупчастог каиша      
замена пумпе за воду      
замена пумпе за гориво (бош 
пумпа)     
замена грејача     
замена акумулатора     
замена антифриза     
замена метлица брисача     
замена летве волана     
замена сета квачила     
замена амортизера-пар     
замена алтернатора     
замена термостата     
замена вентилатора кабине     
замена вентилатора хладњака     
замена комлетног ауспуха     
замена плочице (два точка)     
замена дискова (два точка)     

УКУПНО без ПДВ-а   

УКУПНО са ПДВ-ом   
 

Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови!  
 
 
 

 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Образац за партију број 2,8  и 11.. 
                                                                                                                                                                                     

 ПОНУЂАЧ 

М.П. - потпис - 

  


