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

тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 

29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 975 од 12.02.2020. и Решења о 

именовању комисије  за јавне набавке брoj 976 од 12.02.2020. , за спровођење поступка јавне 

набавке припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку добара – „ Набавка резервних делова за возила“ ЈН број 7/2020 

 

 
Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне набавке 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или 

услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, 
место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. Као додатна 

Табела 1 

IV Техничка документација и планови 

V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се 
доказује испуњеност тих услова 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VII Образац понуде  

VIII Модел оквирног споразума 

IX Модел уговора/наруџбенице 

X Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. Закона 

ХI Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона 

ХII Образац изјаве о  поштовању  обавезе из члана 75. став 2. Закона 

XIII Образац трошкова припреме понуде 

XIV Образац изјаве о независној понуди 

ХV Образац изјаве о финансијском средству обезбеђења за добро извршење посла 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Напомена: 

Обавезно пре састављања понуде за предметну набавку проверити да ли на Порталу јавних 

набавки или интернет страници наручиоца постоје Измене и допуне конкурсне документације, 
као и да ли постоји Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (у складу са чл. 63. 

ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/1 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1.Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈКП ,,Милош Митровић,,  
Адреса: Војводе Мишића број 1. Велика Плана   

ПИБ:101174845 

Матични број:07160763 

Интернет страница:http://jkpmilosmitrovic.rs/ 

 
2. Врста поступка јавне набавке 
 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

На ову јавну набавку ће се примењивати: Закон о јавним набавкама; Закон о општем управном 

Поступку у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама; Закон о облигационим 

Односима након закључења уговора о јавној набавци; Правилници који уређују  поступак 
јавних набавки донети од надлежног министарства, као и други закони и прописи који важе у 
Републици Србији. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 7/2020 су добра – „Набавка резервних делова за возила“ 

 

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Није резервисана набавка 

 

5. Циљ јавненабавке 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирних споразума по партијама са 

најмање три  добављача у трајању од годину  дана до износа процењене вредности партије, а 
према конкретној потреби Наручиоца биће издата наруџбеница у складу са  чланом 40а. став 2. 

Закона. 

Уговорена обавеза не настаје потписивањем оквирног споразума, већ издавањем појединачних 

Наруџбеница и то: 
- За производе који се у тренутку расписивања јавне набавке налазе на спецификацији, у 

складу са чланом 40а став 2. тачка 1. Закона , наруџбеница ће бити издата добављачу 

који је понудио нижу цену тог производа приликом подношења понуде;  
- За производе који се у тренутку расписивања јавне набавке не налазе на спецификацији, 

у складу са чланом 40а став 2. тачка 2. Закона, биће упућен позив свим потписницима 

оквирног споразума да дају своје понуде за конкретни производ и наруџбеница ће бити 

издата добављачу који је понудио нижу цену тог производа; 
Оквирни споразуми   биће потписани у висини процењене вредности наручиоца, а укупна 

понуђена цена служиће за рангирање понуда. Уколико наручилац не добије одређен број 

прихватљивих понуда , наручилац ће закључити оквирни споразум са мањим бројем 

понуђача, односно и са једним. 

 

5. Контакт (лице или служба)  
Лица задужена за техничке карактеристике: Радоичић Марјан, инжењер машинства, контакт 

телефон: 060/5511987, Савић Бојан, извршни директор; 026/515-009 

Лице задужено за конкурсну документацију: Митровић Јелена, службеник за јавне набавке 

контакт телефон: 063/221975, е-mail : jelena.mitrovic.jkpmm@gmail.com 
 

 

 
 

http://jkpmilosmitrovic.rs/
mailto:jelena.mitrovic.jkpmm@gmail.com
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 7/2020 су добра –„ Набавка резервних делова за возила “ 
Ознака из Општег речника јавних набавки:34300000 – Делови и прибор за возила и њихове 

моторе. 

 

2. Партије 
Предмет јавне набавке је обликован у партије и то: 

Партија 1. – Електроматеријал, 

Партија 2. – Гуме, 
Партија 3. – Путнички програм, 

Партија 4. – Теретни програм, 

Партија 5. – Радне машине, 
Партија 6. – Ремени каишеви и филтери 

 

3.Процењена вредност укупне јавне набавке без ПДВ-а износи 9.240.000,00 динара а по 

партијама: 

 

Партија 1. – Електроматеријал,                     1.000.000,00 

Партија 2. –Гуме,                                            2.000.000,00 
Партија 3. – Путнички програм,                    800.000,00 

Партија 4. – Теретни програм,                       3.500.000,00 

Партија 5. – Радне машине,                           1.300.000,00 

Партија 6. – Ремени каишеви и филтери      640.000,00 
 

4. Остали услови везани за предмет јавне набавке: 

Предметна јавна набавка ће се вршити у  периоду од 12 месеци или до утрошка средстава до 
износа процењене вредности. Преузимање добара ће бити сукцесивно у периоду  важења 

оквирног споразума односно у периоду од годину дана према динамици и захтевима коју 

утврђује  Наручилац према својим потребама а у року од 24 часа од пријема писменог захтева 
Наручиоца, трошкови транспорта падају на терет Понуђача. 

За сваку партију ће бити закључен посебан Оквирни споразум до износа процењене вредности. 

Количине наведене у техничкој спецификацији су оквирне и дате су ради вредновања понуда. 

Стварни обим преузетих добара  за период од годину дана може бити већи или мањи од 
предвиђених оквирних количина, у зависности од потреба Наручиоца, уз ограничење да укупна 

плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи укупан износ процењене вредности јавне 

набавке за цео период извршења Оквирног споразума. 
 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ. 

IV  ТЕХНИЧКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  И ПЛАНОВИ 
 

Техничка документација је техничка спецификација и дата је као посебна  Tабела  која је 

саставни део Конкурсне документације и која мора бити у целости попуњена за Партију за коју 
Понуђач конкурише, у случају да нису попуњене све предвиђене колоне понуда ће бити 

одбијена. 

Таксативни описи партија, количина и услови добара су ближе одређени у техничкој 

спецификацији конкурсне документације наручиоца – Tабела .  
Добра која се нуде морају бити стандардног квалитета и морају одговарати захтевима 

наручиоца, и морају бити у складу са техничком спецификацијом. Ако се утврди да испоручени 
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предмет набавке има недостатке у квалитету, изабрани понуђач се обавезује да одмах замени 

добра на којима  су уочени недостаци  .  
Понуђач врши доставу  сукцесивно на захтев Наручиоца ,  франко Велика Плана , ул. Војводе 

Мишића бр.1  Велика Плана  у року од 24 часа од писменог Захтева Наручиоца. Трошкови 

доставе падају на терет Понуђача.  
 

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  

ЗАКОНА 
 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

 
1.Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући  регистар (чл. 75. ст. 

1. тач. 1) Закона); 

2.Да он 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 

(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3.Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 

Закона); 

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 немају забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

2.    ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

76. ЗАКОНА 
  

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона а који се тичу пословног  
капацитета и то: 

 

НАПОМЕНА У ПОГЛЕДУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА:  

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач 

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

став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 

 
 

 

 
1. 

Понуђач располаже неопходним пословним 

капацитетом: 
- ако је у току претходне 2  пословне године (2018 и 

2019.), испоручио добра  који су предмет јавне набавке 

у најмањем износу од : 
Партија 1. – Електроматеријал-.........1.800.000 

Партија 2. – Гуме------------------------ 2.200.000  

Партија 3. – Путнички програм---------600.000 

Партија 4. – Теретни програм---------7.000.000 
Партија 5.–Радне машине-----------------1.000.000 

Партија 6.–Ремени каишеви и филтери--600.000 

 

Доказ: Потписане и оверене 

потврде референтних 
наручилаца   које морају да 

садрже вредност и предмет  

испоручених добара  које су 
предмет ове јавне набавке за 

2018. и 2019.год . 
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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.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 
 

3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 
Испуњеност услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама и конкурсне 

документације за предметну јавну набавку, доказује се достављањем следећих доказа уз понуду, 

и то: 
 

 

Ред. 

број 

 

Обавезни услови 

 

Потребни докази 

 

 

1. 

Понуђач је регистрован код 

надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући 
регистар. 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 
Извод из регистра Агенције за привредне регостре или 

извод из регистра надлежног Привредног суда 
(установе). 

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:  
Извод из регистра Агенције за привредне регистре. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

2. 

 
Понуђач и његов законски 

заступник нису осуђивани за 

неко од кривичних дела као 
чланови 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. 

 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 
1) Извод из казнене евиденције, односно 

уверењeосновногсуданачијемподручјусеналазиседиште

домаћегправноглица,односноседиштепредставништваи
лиогранкастраногправноглица, 

којимсепотврђуједаправнолиценије осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре;2) Извод из казнене 

евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала; 3) Извод из казнене 

евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да законски 
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и неко од кривичних дела 

организованог криминала (захтев се може поднети 

према месту рођења или према месту пребивалишта 
законског заступника). Уколико понуђач има више 

законских заступника дужан је да достави доказ за 

сваког од њих.                                                                       

ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 
Уверење надлежне полицијске управе МУП – а – извод 

из казнене евиденције. 

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:  
Уверење надлежне полицијске управе МУП – а - извод 

из казнене евиденције. 

(Уверења не могу бити старија од 2 (два) месеца пре 

отварања понуда). 
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3. 

 

Понуђач је измирио доспеле 
порезе,  доприносе и друге 

јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије 

или стране државе када има 
седиште на њеној територији. 

 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКЕ И 

ФИЗИЧКА ЛИЦА: 
Уверење Пореске управе Министарства финансија и 

привреде да су измирени доспели порези, доприноси и  

друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе у којој понуђач има 

седиште; или потврду надлежног органа да се понуђач 

налази у поступку приватизације. 
Уверење локалне самоуправе да су измирени изворни 

локални јавни приходи. 

(Потврде не смеју бити старије од два месецапре 

отварања понуда). 

 

 
 

 

4. 

Понуђач је поштовао обавезе 

које произлазе 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 понуде. 

 

 

 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКЕ И 

ФИЗИЧКА ЛИЦА: 
Потписивањем Обрасца изјаве који си налази у 

прилогу   Конкурсне документације 

Ред. 
број 

Додатни услови Потребни докази 

 

 

 

 

1. 

Понуђач располаже 

неопходним пословним 
капацитетом: 

- ако је у току претходне 2  

пословне године (2018. и 
2019.), испоручио добра  који 

су предмет јавне набавке у 

најмањем износу од : 

Партија 1.—1.800.000 
Партија2.—2.200.000 

Партија 3.—600.000 

Партија 4.—7.000.000 
Партија 5.—1.000.000 

Партија 6.—600.000 

1.Потписане и оверене потврде референтних 

наручилаца   које морају да садрже вредност и предмет  
испоручених добара  које су предмет ове јавне набавке 

за 2018. и 2019. годину. 

 
 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 

77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у 

поглављу X), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  Закона, дефинисане овом 

конкурсном документацијом,  

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 

потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом 

 

Обрасци које понуђач доставља, а који су саставни део ове Конкурсне документације, понуђач 
је дужан доставити са оригиналним отиском печата понуђача и потписом одговорног лица. 

Докази о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, а које издају државни 

органи, организације и друга правна лица могу се подносити у оригиналу, овереној копији од 
стране судског или општинског органа и у неовереним копијама. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели оквирног споразума захтевати  од понуђача, 

чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих 

или појединих доказа о испуњености услова. 
Ако понуђач у остављеном  примереном  року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на 

увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

Понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде 

доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3) Закона о јавним 

набавкама већ је довољно да достави фотокопију Решења о упису у регистар понуђача 

или изјаву у слободној форми којом потврђује да је уписан у Регистар понуђача. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа уколико наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 

доступни. Понуђач  је дужан  да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, не морају 

бити  достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени  у  једном  

примерку за обе партије. 

Понуда понуђача који не достави све предвиђене доказе у складу са овим Обрасцем – сматраће 
се  неприхватљивом и као таква, биће одбијена. 

Понуђач који, у поднетој понуди, достави све предвиђене доказе, али којима не доказује 

испуњење било ког од наведених услова у складу са овим Обрасцем, односно којима не доказује 
испуњење свих наведених услова у складу са овим Обрасцем, сматраће се да не испуњава 

обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, предвиђене чланом 75. и чланом 

76. Закона о јавним набавкама, услед чега ће целокупна понуда бити одбијена као 

неприхватљива. 
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања  понуда  може  са  сигурношћу  утврдити да се 
први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији 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. 
Понуду доставити на адресу: ЈКП “ Милош Митровић „ Велика Плана, улица Војводе Мишића  

бр. 1, 11320 Велика Плана, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Набавка 

резервних делова за возила ЈН бр. 7/2020 – са назнаком партије на коју се понуда односи - 
НЕ ОТВАРАТИ”.   Понуда се сматра благовременом  у колико је примљена од стране 

наручиоца до 13.04.2020.годинедо 11,00 часова . 

Отварање понуда ће се обавити  јавно,  пред комисијом одмах након истека рока за подношење 

понуда односно дана 13.04.2020.године у 11,15 часова у просторијама Наручиоца у управној 

згради  на адреси : улица Војводе Мишића 1, Велика Плана. 

Отварање понуда је јавно и  могу присуствовати сва заинтересована  лица. У поступку 
отварања понуда могу активно да учествују само овлашћени представници понуђача. 

Представник понуђача дужан је достави уредно оверено овлашћење за учествовање у поступку 

отварања понуда. 

 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 

- Сву документацију прописану Законом о јавним набавкама, позивом за подношење понуде и 

конкурсном документацијом. У супротном ће понуда бити одбијена.  
- Понуда се подноси на обрасцима из конкурсне документације. Понуђач мора у обрасцу 

конкурсне документације попунити сва празна места, и то читко-штампаним словима, 

хемијском оловком. Евентуалне грешке начињене приликом попуњавања обрасца понуде, које 
су исправљене од стране понуђача, морају посебно бити оверене печатом понуђача и потписом 

овлашћеног лица понуђача. 

- Образац понуде који Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује  
да су тачни подаци који су у истом наведени, а који садржи: 

1. Опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као и подизвођачима 

(пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број и 

порески идентификациони број, име лица овлашћеног за заступање, име особе за контакт, 
контакт телефон, текући рачун и меил адреса) 

2. Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда који не може бити краћи од 

30 дана. 
3. Предмет, јединичну и укупну цену и износ припадајућег пореза на додату вредност. 

4. Податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

- Уколико понуђачи подносе  заједничку понуду,  група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији  потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и 
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печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који 

подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о 
независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона.), који морају бити 

потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се 

понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у 
конкурсној документацији (изузев образаца  који  подразумевају давање изјава под 

материјалном  и  кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати  споразумом којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

Предмет јавне набавке је обликован по партијама и то: 
 

Партија 1. – Електроматеријал, 

Партија 2. – Гуме, 
Партија 3. – Путнички програм, 

Партија 4. – Теретни програм, 

Партија 5. – Радне машине, 

Партија 6. – Ремени каишеви и филтери, 
 

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати 

најмање једну целокупну партију. 
- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или 

само на одређене партије. 

- У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се 

може оцењивати за сваку партију посебно.  
-    Докази из чл. 75.  и  чл.76 Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија, не 

морају бити доставље ни за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном 

примерку за обе партије. 
 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП Милош Митровић , ул. 
Војводе Мишића  бр. 1, 11320 Велика Плана до рока за подношење понуда, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара –  Набавка  резервних делова за возила  ЈН број 

7/2020 Партија ____ - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка резервних делова за возила ЈН број 

7/2020 Партија_____ - НЕ ОТВАРАТИ” или 

 „Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка резервних делова за возила ЈН број 

7/2020 Партија ____ - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка резервних делова за возила 

ЈН број 7/2020  Партија ____- НЕ ОТВАРАТИ” 

На полеђини коверте или на кутији 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. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да 

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
конкурснојдокументацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 

а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе 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 обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу V конкурсне документације,у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова . 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

9.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Одложено плаћање је безусловно, тј. без давања банкарске гаранције од стране наручиоца и 

подразумева плаћање у року од 45 календарских дана, рачунајући од дана пријема исправне 

фактуре и комплетне документације . 

Понуђена цена је фиксна и не може се мењати до окончања реализације уговора. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
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9.2.Захтеви у погледу квалитета и гарантног рока  

Добра која се нуде морају бити стандардног квалитета и морају одговарати захтевима 

наручиоца и морају бити у складу са техничком спецификацијом. 

Понуђач се обавезује да одмах замени добра на којима  су уочени недостаци  .  
Гарантни рок : 24 месеца од дана испоруке добара . 

 

9.3. Захтев у погледу извршења услуга   

Понуђач врши доставу  сукцесивно на захтев Наручиоца. 

Место испоруке :Франко Велика Плана , ул Војводе Мишића број 1. 

Рок испоруке добара : у року од 24 часа  од дана пријема  писменог  захтева Наручиоца 
Трошкови доставе падају на терет Понуђача.  

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

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 на може мењати понуду. 

9.5.Захтев у погледу средства финансијског обезбеђења: 

 

Бланко соло меница за добро извршење посла-  

 

Сви  Испоручиоци се обавезују да у тренутку закључења овог оквирног споразума, предају 

наручиоцу бланко сопствене менице, као обезбеђење за извршење оквирног споразума, 

односно појединачних уговора/наруџбеница, које морају бити евидентиране у Регистру 
меница.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а 

уз исту мора бити достављено и попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом у висини од 10% процењене вредности оквирног споразума без ПДВ-а. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 
10 дана дужи од дана истека важења оквирног споразума.  

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац: 

- без оправданог разлога одбије да закључи појединачни уговор/наруџбеницу, када му је исти 
додељен у складу са овим оквирним споразумом или  

- не изврши испоруку предмета набавке на основу већ закљученог појединачног 
уговора/наруџбенице.  

Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења у роковима из ове конкурсне 

документације, Наручиоц ће оквирни споразум раскинути и има право потраживања накнаде 

штете настале услед неиспуњавања ове обавезе понуђача. 

По извршењу уговорених обавеза понуђачу биће враћена меница.  

 

 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ   И ОБРАЗЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ                                                                                                          

Цена се исказује у динарима.  

У Обрасцу понуде потребно је исказати укупну цену за сваку партију без ПДВ, као и укупну 
понуђену цену са ПДВ-ом. 
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Цена је фиксна и непроменљива до завршетка посла. У обрасцу понуде цену је потребно 

изразити нумерички и текстуално. Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске 
цене. Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која 

значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења 

јавне набавке у складу са понуђеним условима.                                                                                        
Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од понуђача 

образложење свих њених саставних делова које сматрају меродавним,у свему према члану 92. 

Закона. 

  

11. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 

своје уговорене обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет јавне набавке, за период о претходне три године. 

Доказ може бити: 

 Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

 Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавезау поступку јавне 

набавке или испуњавању уговорених обавеза; 

 Исправа о наплаћеној уговореној казни; 

 Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

 Извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором; 

 Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

 Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

 Други одговрајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном 

документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне 
набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 

 

12. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ – РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА 
Биће разматране само понуде које су благовремене и које испуњавају услове и захтеве из 

конкурсне документације. Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде, односно понуде које 

садрже битне недостатке из члана 106. став 1. Закона о јавним набавкама. 
Битним недостацима понуде сматра се следеће: 1) ако понуђач не докаже да испуњава обавезне 

услове за учешће; 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 3) понуђач није 

доставио тражено средство обезбеђења) 4) да је понуђени рок важења понуде краћи од 

прописаног; 5 ) понуда садржи друге недостаке због којих није могуће утврдити  стварну 
садржину понуде или није  могуће упоредити је са другим понудама. 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце у  

смислу члана тачке 11. овог Упутсва и члана 82. Закона о јавним набавкама. 

 

13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 

ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 

УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ  
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 
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14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у 

горњем десном углу великим словима имају исписано “ПОВЕРЉИВО”, а испод тога потпис 
лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, 

поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано 

„ПОВЕРЉИВО”, испод тога потпис лица које је потписало понуду. 

 

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, поштом 
препорученом пошиљком тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном 

облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 7/2020“. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 

за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

 

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 

(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  У СИТУАЦИЈИ  КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ 

ЦЕНОМ  



15 

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача са НАЈКРАЋИМ ВРЕМЕНОМ ИСПОРУКЕ 
 

19. ПРАВИЛА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ 

СПОРАЗУМА И ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦА 

1.Критеријум за доделу оквирног споразума 

Након спроведеног поступка јавне набавке велике вредности, наручилац ће закључити 

оквирне споразуме са највише  3 понуђача (чије понуде буду оцењене као прихватљиве), 

за сваку партију понаособ, у трајању од годину дана. Уколико наручилац не добије 

одређен број прихватљивих понуда , наручилац ће закључити оквирни споразум са 

мањим бројем понуђача, односно и са једним. 

Уколико три или више понуда буду оцењене као прихватљиве, оквирни споразум ће бити 

закључен са прва три понуђача са ранг листе по критеријуму „најнижа понуђена цена“. Под 

„најнижом понуђеном ценом“ подразумева се збир свих укупних цена без ПДВ-а, које се 
добијају множењем оквирних количина са јединичним ценама без ПДВ-а. 

2.Додела појединачних уговора/наруџбеница 

Након ступања на снагу оквирног споразума, када настану потребе Наручиоца за предметом 

набавке, наручилац ће уговоре/наруџбенице додељивати на следећи начин: 
- За производе који се у тренутку расписивања јавне набавке налазе на спецификацији, у   

складу са чланом 40а. став 2. тачка 1. ЗЈН, наруџбеница ће бити издата добављачу који је 

понудио нижу цену тог производа приликом подношења понуда; 
 - За производе који се у тренутку расписивања јавне набавке не налазе на 

спецификацији, у складу са чланом 40а. став 2. тачка 2. ЗЈН, биће упућен позив свим 

потписницима оквирног споразума да дају понуде за конкретан производ и наруџбеница ће бити 

издата добављачу који је понудио нижу цену тог производа; 
 

20. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРЕЈАЊА УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења 
уговора/оквирног споразума о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати 

обим предмета јавне набавке, стим да се вредност уговора/оквирног споразума може повећати 

максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна 

вредност повећања уговора/оквирног споразума не може да буде већа од вредности из члана 39. 
Став 1. Закона , односно члана 124а. За наручиоце из области водопривреде, енергетике, 
саобраћаја и поштанских услуга. 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР/ОКВИРНИ СПОРАЗУМ  БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор/оквирни споразум о јавној набавци ће бити закључен за сваку партију  са  три или 

мањим бројем понуђача, у року од 10 дана од дана протека рока за подношење захтева за 

заштиту права из члана 149. Закона. о чему ће понуђачи бити писмено обавештени 

објављивањем одлуке на Порталу јавних набавки. 

Ако понуђач којем је додељен уговор/оквирни споразум одбије да закључи уговор/оквирни 

споразум о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор/оквирни споразум са првим 

следећим најповољнијим понуђачем. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор/оквирни споразум 

пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона.   
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22. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица сноси понуђач. 

 

23. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке у случајевима прописаним чланом 109. 

Закона. 

24. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 

Питања која се односе на поступак заштите права регулисана су одредбама члана 148.-167.ЗЈН. 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које  има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка 

комисија), на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26. 

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на следећи 

e-mail jkpmilosmitrovic@gmail.com или факсом на број 026/515-009,или препорученом 
пошиљком са повратницом. 

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

радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

Наручиоца најкасније седам (7) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2. Закона указао 
Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 

захтева за заштиту права је десет (10) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 

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

складу са одредбама члана 150. Закона.  

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштит 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 3 Закона. 

Наручилац   може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за 
заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе 

да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.  

У складу са чланом 151.став 1.тач.1) – 7) ЗЈН, потпун захтев за заштиту права садржи:  

- Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, 

- Назив и адресу наручиоца, 
- Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца, 

- Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке,  

- Чињенице и доказе којима се повреде доказују, 

- Потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН, 

- Потпис подносиоца захтева. 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је дана рачун буџета Републике Србијеуплати 

таксу у износуод 120.000,00 динара, на рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 
253, позив на број ______ (навести број  ЈН поводом које се подноси захтев за заштиту 

права),сврха: ЗЗП, ЈН бр._____(навести број јавне набавке) прималац уплате: буџет Републике 

Србије. 

mailto:e-mailjkpmilosmitrovic@gmail.com
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Потврда о уплати таксе из члана 151.став 1.тачка 6) ЗЈН, којом се потврђује да је уплата таксе 

извршена, прилаже се уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како 
би се захтев сматрао потпуним. 

Као потврда о уплати таксе, прихватиће се неки од следећих доказа: 

 Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе која мора да садржи следеће: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 

извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. став 1. ЗЈН чија  се уплата врши (120.000,00 динара); 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев 
за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 

 Налог за уплату, први примерак,оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати републичке 
административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата републичке административне таксе;  

 Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која 

садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници 
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и 

други корисници јавних средстава) који имај отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор; 
Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе. 

Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права и примерак правилно 

попуњеног налога за пренос и налога за уплату дати су на интернет страници Републичке 
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, www.kjn.gov.rs 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.kjn.gov.rs/
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
 
 

Понуда бр _____________ од __________________ за јавну набавку добра – „Набавка 

резервних делова за возила“  ЈН број  7/2020 (за партију бр.1;бр.2;,бр.3;бр.4;бр.5;бр.6. 

заокружити) 

 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт:  

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

Напомена о начину подношења понуде 1. Самостално  
2. Са подизвођачем   

3.    Заједничка понуда (заокружити) 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача. 
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2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (за партију _____) 

 

  

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  
Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће  извршити  подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 
 

 
Матичниброј: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  
Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

 

Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 

да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
подизвођача. 
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3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, 

да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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4) ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1 – Електро материјал 

 

Укупна  цена за партију бр. 1. без ПДВ-а  

  Словима 

 
 

Износ ПДВ а 
 

 

Укупна  цена за партију бр. 1. са ПДВ-ом 
 

 

Словима 

 
 

 

Гарантни рок : 

Минимално 24 месеца  
 

Рок испоруке :  

Максимално 24 часа  од захтева Наручиоца  

 

 

Рок       Рок важења понуде: 
(По       НАПОМЕНА: Понуда мора да важи 

најмање 30 дана од дана отварања понуда. У 

случају да понуђач наведе краћи рок важења 
понуде или непрецизно одреди рок важења понуде 

((нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и слично),таква 

понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

_______________ календарских дана 

 

 

 
 

Датум                    Понуђач 

     М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи 

из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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4) ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2 – Гуме   

Укупна  цена за партију бр. 2 без ПДВ-а  

  Словима 

 
 

Износ ПДВ а 
 

 

Укупна  цена за партију бр. 2 са ПДВ-ом 
 

 

Словима 

 
 

 

Гарантни рок : 

Минимално 24 месеца  
 

Рок испоруке :  

Максимално 24 часа  од захтева Наручиоца  

 

 

Рок       Рок важења понуде: 
(По       НАПОМЕНА: Понуда мора да важи 

најмање 30 дана од дана отварања понуда. У 

случају да понуђач наведе краћи рок важења 
понуде или непрецизно одреди рок важења понуде 

((нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и слично),таква 

понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

_______________ календарских дана 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

     М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи 

из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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4) ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 3 – Путнички програм 

 

Укупна  цена за партију бр. 3 без ПДВ-а  

  Словима 
 

 

Износ ПДВ а 
 

 

Укупна  цена за партију бр. 3 са ПДВ-ом 
 

 

Словима 

 
 

 

Гарантни рок : 

Минимално 24 месеца  
 

Рок испоруке :  

Максимално 24 часа  од захтева Наручиоца  

 

 

Рок       Рок важења понуде: 

(По       НАПОМЕНА: Понуда мора да важи 

најмање 30 дана од дана отварања понуда. У 
случају да понуђач наведе краћи рок важења 

понуде или непрецизно одреди рок важења понуде 

((нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и слично),таква 
понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

_______________ календарских дана 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 
     М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи 
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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4) ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 4 – Теретни програм 

 

Укупна  цена за партију бр. 4  без ПДВ-а  

  Словима 
 

 

Износ ПДВ а 
 

 

Укупна  цена за партију бр. 4 са ПДВ-ом 
 

 

Словима 

 
 

 

Гарантни рок : 

Минимално 24 месеца  
 

Рок испоруке :  

Максимално 24 часа  од захтева Наручиоца  

 

 

Рок       Рок важења понуде: 

(По       НАПОМЕНА: Понуда мора да важи 
најмање 30 дана од дана отварања понуда. У 

случају да понуђач наведе краћи рок важења 

понуде или непрецизно одреди рок важења понуде 

((нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и слично),таква 
понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

_______________ календарских дана 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 
     М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи 
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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4) ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 5 – Радне машине 

 

Укупна  цена за партију бр. 5 без ПДВ-а  

  Словима 
 

 

Износ ПДВ а 
 

 

Укупна  цена за партију бр. 5 са ПДВ-ом 
 

 

Словима 

 
 

 

Гарантни рок : 

Минимално 24 месеца  
 

Рок испоруке :  

Максимално 24 часа  од захтева Наручиоца  

 

 

Рок       Рок важења понуде: 

(По       НАПОМЕНА: Понуда мора да важи 

најмање 30 дана од дана отварања понуда. У 
случају да понуђач наведе краћи рок важења 

понуде или непрецизно одреди рок важења понуде 

((нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и слично),таква 
понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

_______________ календарских дана 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 
     М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи 
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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4) ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 6 – Ремени каишеви и филтери 

 

Укупна  цена за партију бр. 6 без ПДВ-а  

  Словима 
 

 

Износ ПДВ а 
 

 

Укупна  цена за партију бр. 6 са ПДВ-ом 
 

 

Словима 

 
 

 

Гарантни рок : 

Минимално 24 месеца  
 

Рок испоруке :  

Максимално 24 часа  од захтева Наручиоца  

 

 

Рок       Рок важења понуде: 

(По       НАПОМЕНА: Понуда мора да важи 

најмање 30 дана од дана отварања понуда. У 
случају да понуђач наведе краћи рок важења 

понуде или непрецизно одреди рок важења понуде 

((нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и слично),таква 
понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

_______________ календарских дана 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

     М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи 
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VIII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

                 Оквирни споразум копирати у потребном броју за сваку партију 

 

- Модел оквирног споразума понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да је сагласан са садржином модела оквирног споразума. 

- Уколико понуду подноси група понуђача, сви чланови групе понуђача треба да буду  

наведени у моделу оквирног споразума као уговорна страна, а понуђач који је наведен у 

споразуму којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке да ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум, потписује и 

печатом оверава модел оквирног споразума. 

- Уколико се ради о понуди која се подноси са подизвођачем, подизвођач мора бити наведен у 

моделу оквирног споразума као уговорна страна, а понуђач потписује и печатом оверава  модел 

оквирног споразума. 

- Модел оквирног споразума представља садржину оквирног споразума који ће бити закључен 

са изабраним понуђачем. 

 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ   За Партију бр.________ ( понуђач уписује број и назив партије ) 

Уговорне стране: 

1. ЈКП „Милош Митровић“ из Велике Плане, улица Војводе Мишића број 1,  кога заступа вд. 

директор Рачић Александар , матични број: 07160763, ПИБ:101174845, текући рачун 160-7096-

31,  код Банка Интезе, телефон: 026-515-009 , e-mail:jkpmilosmitrovic@gmail.com, (у даљем 

тексту: Наручилац), са једне стране  

и 

2. _____________/______________(фирма)_________________________(седиште), Матични 

број:_______________, ПИБ:_________________, број рачуна:____________________ назив 

банке _____________________, кога заступа ______________________________ (у даљем 

тексту: Испоручилац 2), 

3._____________/______________(фирма)_________________________(седиште), Матични 

број:_______________, ПИБ:_________________, број рачуна:____________________ назив 

банке _____________________, кога заступа ______________________________ (у даљем 

тексту: Испоручилац 2), 

4.__________/_________________(фирма)_________________________(седиште), Матични 

број:_______________, ПИБ:_________________, број рачуна:____________________ назив 

банке _____________________, кога заступа ______________________________ (у даљем 

тексту: Испоручилац 3). 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:  

 - да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама спровео поступак јавне 

набавке добара – „Набавка резервних делова за возила“ ЈН број  7/2020, са циљем 

закључивања оквирног споразума са више понуђача за период од годину дана; 
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 - да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број _____ од 

_______2020. год. у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и 

Испоручиоца 1, 2, 3; 

 - да је Испоручилац 1 доставио понуду број ________ од________.2020. године, која 

чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца 1) која је 

заведена код Наручиоца под бројем _______од ________2020. године; 

- да је Испоручилац 2 доставио понуду број ____ од ________ године, која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца 2) која је заведена 

код Наручиоца под бројем ____ од ________ године; 

- да је Испоручилац 3 доставио понуду број ____ од ________ године, која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца 3) која је заведена 

код Наручиоца под бројем ____ од ________ године; 

- овај оквирни споразум не представља обавезу наручиоца да закључи уговор о јавној набавци; 

- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора/наруџбенице о јавној набавци на основу 

овог оквирног споразума;                               Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних 

уговора/наруџбеница о јавној набавци добара – „Набавка резервних делова за возила“ 

партија бр.______, између Наручиоца и Испоручиоца 1, Испоручиоца 2, Испоручиоца 3, 

одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца. 

Члан 2. 

Предмет оквирног споразума је сукцесивно набављање резервних делова за возила за потребе 

ЈКП „Милош Митровић“. Спецификација са количинама добара, дата је у Табели  која се 

налази у оквиру Конкурсне документације. Количине у спецификацији су оквирне, служиће у 

сврху рангирања понуђача, а за све време важења оквирног споразума и у време спровођења 

споразума могу да се мењају. Наручилац ће предметни материјал наручивати према стварним 

потребама. Оквирне количине зависе и од финансијских средстава и других промена на које 

Наручилац нема утицаја.                                Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од годину дана, а ступа на снагу даном 

потписивања од стране свих учесника споразума. 

Члан 4. 

Укупна вредност набавке која је предмет оквирног споразума износи __________________ 

динара без ПДВ-а, односно _________________ динара са ПДВ-ом (Наручилац уписује 
планирану процењену вредност набавке). 

Јединичне цене предмета набавке исказане су у Табели  која се налази у оквиру конкурсне 
документације у понуди Испоручиоца, који чини саставни део овог оквирног споразума. 

На јединичне цене из става 2. Овог члана обрачунава се и плаћа ПДВ, у складу са важећим 
законским прописима.  

Цене из понуде су фиксне и не могу се мењати. 

Члан 5. 

Након ступања на снагу оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом 
набавке, Наручилац ће уговоре/наруџбенице додељивати на следећи начин: 

- За производе који се у тренутку расписивања јавне набавке налазе на спецификацији, у складу 
са чланом 40а. Став 2. Тач. 1., наруџбеница ће бити издата Испоручиоцу који је понудио нижу 
цену тог производа приликом подношења понуда; 
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- За производе који се у тренутку расписивања јавне набавке не налазе на спецификацији, у 

складу са чланом 40а. Став2. Тач.2. биће упућен позив свим потписницима оквирног споразума 
да дају своје понуде за конкретни производ и наруџбеница ће бити издата Испоручиоцу који је 
понудио нижу цену тог производа.  

Поново отварање конкуренције међу Испоручиоцима – потписницима оквирног споразума, ће 
бити спроведено на следећи начин:  

Наручилац ће путем електронске поште упутити свим испоручиоцима позив за достављање 

понуда са навођењем потребних добара и количина, у циљу доделе појединачног 
уговора/наруџбеница.  

Испоручиоци су дужни да активно учествују у поступку сваке набавке. Активно учествовање 
значи да се позвани испоручиоци одазову подношењем понуде за тражене резервне делове, који 
се траже у оквиру појединачних набавки и додељену набавку реализују.  

Наручилац ће у позиву навести: 

- артикал који тражи, 

- потребну количину, 

- рок у коме се мора доставити понуда (навођење датума и сата), 

- електронска пошта на којој треба доставити понуду, 

- начин на који се доставља понуда,  

- критеријум за доделу уговора кроз наруџбенице, 

-рок испоруке добара који не може бити дужи од рока утврђеног у техничким спецификацијама 
и  

- друге неопходне услове. 

Позив ће бити упућен преко електронске поште: 

- Испоручиоца 1______________________ (навести електронску пошту) 

- Испоручиоца 2______________________ (навести електронску пошту) 

- Испоручиоца 3______________________ (навести електронску пошту) 

Наручилац је при слању позива путем електронске поште захтевати да на исти начин потврде 
пријем позива, што су испоручиоци дужни и да учине.  

Испоручиоци ће понуде достављати електронски у складу са позивом и упутством Наручиоца.  

Понуда испоручиоца обавезно мора да садржи јединичну и укупну цену без ПДВ-а и са ПДВ-
ом, рокове испоруке, као и основне податке Испоручиоца –Понуђача.  

Наручилац ће по истеку рока за достављање понуда направити записник о пристиглим 
понудама и исти доставити електронским путем испоручиоцима који су доставили понуде. 

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора/наруџбенице кроз применом критеријума 
„најнижа понуђена цена“ уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, 
Наручилац ће доделити уговор/наруџбеницу Испоручиоцу који је понудио краћи рок испоруке.  

Одлуку о додели уговора/наруџбенице Наручилац обајвљује на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници. Против те одлуке понуђачи могу поднети захтев за заштиту права у 

законском року од дана објаве одлуке на Порталу јавних набавки. Сходно члану 112. став 2. 
тачка 1. Закона, захтев за заштиту права поднет на одлуку о додели уговора/наруџбенице не 

задржава даље активности Наручиоца, тј. Наручилац може закључити уговор/наруџбеницу са 
изабраним понуђачем и поред уложеног захтева за заштиту права. 

Уколико дође до раскида уговра/наруџбенице о јавној набавци, Наручилац ће поновити целу 
процедуру за доделу појединачног уговора/наруџбенице.  

Уговори/наруџбенице о јавној набавци који се закључују на основу оквирног споразума морају 

се доделити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединих 
уговора/наруџбеница закључених на основу оквирног споразума не мора подударати са 
трајањем оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже.  

Члан 6. 
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Испоручилац се обавезује да: 

 - испоручи оригинални предмет набавке, који квалитетом и карактеристикама одговара 
техничким условима из конкурсне документације и понуде; 

 - да предмет набавке испоручује сукцесивно у року од 24 сата, по добијеном писменом 
налогу Наручиоца – наруџбеница; 

 - испоручи предмет набавке на траженим локацијама; 

 - понуђач је дужан да испоруку добара врши сукцесивно, количине добара које су 

наведене у спецификацији конкурсне документације нису обавезујућег карактера за Наручиоца 

и служе искључиво за рангирање понуђача. Тачну количину и динамику одређује Наручилац.  
За сваку испоруку, Наручилац ће доставити наруџбеницу у којој ће тачно назначити врсту робе 
и потребне количине.  

Члан 7. 

Наручилац се обавезује да: 

 - обезбеди пријем предмета набавке на уговореној локацији – франко Велика Плана 

 - плати уговорену цену Испоручиоцу за испоручени предмет набавке у року од 45 дана 
од дана испоруке и правилно испостављеног рачуна. 

Члан 8. 

Испоручилац је одговоран за квалитет испоручених резервних делова, сагласно прописима и 
стандардима за ту врсту добара.  

Ако се записнички утврди да испоручени предмет набавке има недостатке у квалитету или 
очигледне сметње у коришћењу, Испоручилац исте мора отклонити о свом трошку, најкасније 
у року од 3 дана од дана пријема записника о рекламацији.  

 Испоручилац се обавезује  да испоручена добра замени у гарантном року као и да призна и 

прихвати штету коју је претрпео Наручилац услед уграђених неквалитетних  а испоручених  

добара који су предмет набавке. Испитивање квалитета испоручених добара врши комисија коју 
формира  ЈКП Милош Митровић.  

Члан 9 

У случају кашњења у испоруци, Испоручилац је дужан да плати Наручиоцу на име уговорене 
казне 0,5% од уговорене вредности добара, за сваки дан кашњења, а максимално 10%. 

Члан 10. 

Сви Испоручиоци се обавезују да у тренутку закључења овог оквирног споразума, предају 

наручиоцу бланко сопствене менице, као обезбеђење за извршење оквирног споразума, односно 
појединачних уговора/наруџбеница, које морају бити евидентиране у Регистру меница.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 
исту мора бити достављено и попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом у висини од 10% процењене вредности оквирног споразума без ПДВ-а. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 
10 дана дужи од дана истека важења оквирног споразума.  

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац: 

 - без оправданог разлога одбије да закључи појединачни уговор/наруџбеницу, када му 
је исти додељен у складу са овим оквирним споразумом или  

 - не изврши испоруку предмета набавке на основу већ закљученог појединачног 
уговора/наруџбенице.     

Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да ће се палћање по овом оквирном споразуму извршити тако што 

ће за сваку испоруку Испоручилац испоставити фактуру која ће бити плаћена у року од 45 дана 
од дана испоруке добара.  

Члан 12. 
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Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења 

уговора/оквирног споразума о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати 
обим предмета јавне набавке, стим да се вредност уговора/оквирног споразума може повећати 

максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора/оквирног споразума, 

при чему укупна вредност повећања уговора/оквирног споразума не може да буде већа од 
вредности из члана 39. Став 1. Закона . 

Члан 13. 

Овај Споразум се може раскинути на оправдани захтев Наручиоца или Испоручиоца.  
Наручилац може раскинути овај Споразум у односу на одређеног Испоручиоца у случајевима: 

- да Испоручилац без оправданог разлога одбије да закључи појединачни уговор/наруџбеницу, 

када му је исти додељен у складу са овим оквирним споразумом; 

- не изврши испоруку резервних делова на основу већ закљученог појединачног 

уговра/наруџбенице; 

-изласка појединог члана из заједничке групе испоручилаца, која је једна од страна потписника 

овог Споразума; 

- раскида уговора склопљеног на основу овог Споразума, уколико је одговорност за раскид на 

страни одабраног Испоручиоца; 

- ако Испоручилац стекне негативну референцу у реализацији овог Споразума;  

- злоупотреба и преварног поступања Испоручиоца. 

Члан 14. 

За све што није регуисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и други важећи прописи.  

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези овог оквирног споразума решавају 

споразумно. У случају спора надлежан је Привредни суд у Пожаревцу. 

Члан 15. 

Овај оквирни споразум је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 2 (два) 

примерка задржава свака уговорна страна. 

 
                                                                                                                     За Наручиоца 

За Испоручиоца 1                                                                                       в.д. Директор  

  
 

_______________________                                                          ____________________________ 
потпис овлашћеног лица                                                            Рачић Александар, дипл.инж.маш 

                                                                                                     
 

 

 
За Испоручиоца 2 

 

 
_____________________ 

потпис овлашћеног лица 

 

   
За Испоручиоца 3 

 

 
_____________________ 

потпис овлашћеног лица 
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IX МОДЕЛ УГОВОРА / НАРУЏБЕНИЦЕ 

Ознака и број јавне набавке: ЈН 7/2020 

Број наруџбенице: 

Датум: 

На основу члана 40.став 5. Закона о јавним набавкама („Службеник гласник РС“,бр.68/15) 

издаје се 

НАРУЏБЕНИЦА 

Предмет јавне набавке:_____________________(назив предмета набавке и тражена количина) 

На основу спроведеног отвореног поступка, ознаке и бр. ЈН 7/2020 и потписаног Оквирног 

споразума бр._______од________године са_______(највише три) понуђача на годину дана,а у 

складу са чл. 40.тачка 9. и чл. 40а.став 2.тачка 1. Закона о јавним набавкама: 

- Према условима за доделу уговора утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ 

достављених понуда испоручилаца, без поновог отварања конкуренције међу испоручиоцима 

по конкретном захтеву______________________________ (име и презиме запосленог код 

наручиоца који иницира конкретну набавку), наручилац издаје ову наруџбеницу најповољнијем 

понуђачу:                                                           или 

На основу спроведеног отвореног поступка, ознаке и бр. ЈН 7/2020 и потписаног Оквирног 

споразума бр._______од________године са_______(највише три) понуђача на годину дана,а у 

складу са чл.40.тачка 9. и чл.40а.став 2.тачка 1. Закона о јавним набавкама: 

- Поновним отварањем конкуренције међу добављачима по конкретном захтеву 

________________________(име и презиме запосленог код наручиоца који иницира конкретну 

набавку), наручилац издаје ову наруџбеницу најповољнијем понуђачу:_____________________ 

 (назив понуђача), из_______________________, улица и бр.____________________________, 

Матични број:______________________, вредност набавке:______________________ динара 

(износ без ПДВ-а) 

Начин плаћања: уплатом на рачун испоручиоца,број рачуна_____________________________ 

код пословне банке _____________________________.(попуњава понуђач) 

Рок испоруке/извршења: у складу са чланом 6.потписаног оквирног споразума. 

Место испоруке: франко Велика Плана, улица Војводе Мишића 1 

Рок плаћања: у складу са чланом 7.потписаног оквирног споразума  

ЗА ИСПОРУЧИОЦА                                                                  ЗА НАРУЧИОЦА 

 

__________________________                                      ____________________________ 

потпис овлашћеног лица                                            Рачић Александар, дипл.инж.маш. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА 

ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник понуђача, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке добра – “Набавка резервних делова за возила“ ЈН  број 7/2020, 

испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом  

за предметну јавну набавку, и то: 

1)  Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

  

       2)  Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

      3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са  
        прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 
 

 

Место:_____________                                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                                           М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА  

ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

                                                                 И З Ј А В У 

Подизвођач________________________________________[навести назив подизвођача] у 

поступку јавне набавке добра – “Набавка резервних делова за возила“ ЈН  број 7/2020, 

испуњава све услове из чл.75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом  

за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 

њеној територији). 
 

 

 

 

Место:_____________                                                                           Подизвођач: 

Датум:_____________                                    М.П.                     _____________________________                                                         

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА 

 

 

 

 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

                                                              ИЗЈАВУ 

 

 

 

 

 
Понуђач____________________________________(навести назив понуђача) у поступку 
јавне набавке добарa – „Набавка резервних делова за возила“, ЈН број 7/2020, поштовао 

је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине инемамо забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде. 
 

 

 
 

Датум              Понуђач 

 

________________                                                            __________________ 
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XIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________, доставља укупан 

износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XIV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
 

 

 

 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје: 

                                                                               (Назив понуђача) 

 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке добара „Набавка резервних делова за возила“, ЈН број 7/2020, поднео 

независно,без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

 

Датум: М.П. Потписпонуђача 

   

 

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 

забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 

лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује 
заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 

године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. 

тачка 2) Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 
XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 

О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

 

Понуђач ____________________________ из _______________________, за јавну набавку 

добара - „Набавка резервних делова за возила“, ЈН број 7/2020, за извршење уговора о 

јавној набавци  у отвореном поступку  даје следећу:  

                                                                    ИЗЈАВУ 

Изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен оквирни споразум, у тренутку 

закључења оквирног споразума, предати Нaручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење 

за извршење оквирног споразума, односно појединачних уговора/наруџбеница који ми буду 
додељени, која мора бити евидентрана у Регист-ру меница.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 

исту ћу доставити попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом за 
попуну у висини од 10% од вредности оквирног споразума, без ПДВ-а, са клаузулом „без 
протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла. 

Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 

банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 10 (десет) 
дана дужи од истека важења оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: 

- без оправданог разлога одбијем да закључим појединачни уговор/наруџбеницу, када ми је 
исти додељењ у складу са овим оквирним споразумом или  

- не извршим испоруку предмета набавке на основу већ закљученог појединачног 
уговора/наруџбенице. 

 

 

Место и датум                                            М.П.                                            Потпис овлашћеног 
понуђача 

 

____________________                                                                       __________________________ 

 

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 
да образац потписују  сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити,и потписати образац. 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА- ТАБЕЛА 

 

Резервни делови - Електроматеријал - Партија 1 

Редни 
број 

Назив артикла 
Потребна 
количина 

Јединица 
мере 

Јединична 
цена без-

пдв-а 

Укупан 
износ 

Напомена 

1 Акумулатор 45 Ah 12V (минимално 420А ударне моћи) 10 комад    

2 Акумулатор 55 Ah 12V (минимално 500А ударне моћи) 5 комад    

3 Акумулатор 66 Ah 12V (минимално 600А ударне моћи) 5 комад    

4 Акумулатор 75 Ah 12V (минимално 650А ударне моћи) 5 комад    

5 Акумулатор 97 Ah 12V (минимално 800А ударне моћи) 5 комад    

6 Акумулатор 100 Ah 12V (минимално 800А ударне моћи) 5 комад    

7 Акумулатор 110 Ah 12V (минимално 850А ударне моћи) 5 комад    

8 Акумулатор 145 Ah 12V (минимално 900А ударне моћи) 6 комад    

9 Акумулатор185 Ah 12V (минимално 1000А ударне моћи) 10 комад    

10 Сијалица H4 12V 20 комад    

11 Сијалица 12V21 W 50 комад    

12 Сијалица 12V5W 100 комад    
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13 Сијалица 12V21/5W 50 комад    

14 Сијалица 12VR2 50 комад    

15 Сијалица 12VH1 10 комад    

16 Сијалица 12VH3 10 комад    

17 Сијалица 12VH7 10 комад    

18 Сијалица 12VH10 5 комад    

19 Сијалица 12VH11 5 комад    

20 Сијалица 12V3W 50 комад    

21 Сијалица 24VR2 30 комад    

22 Сијалица 24VH4 20 комад    

23 Сијалица 24VH3 20 комад    

24 Сијалица 24VH7 10 комад    

25 Сијалица 24VH1 10 комад    

26 Сијалица 24V21W 50 комад    

27 Сијалица 24V5W 50 комад    

28 Осигурачи набодни 5А - мањи 50 комад    

29 Осигурачи набодни 10А- мањи 50 комад    

30 Осигурачи набодни 15А- мањи 50 комад    
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31 Осигурачи набодни 20А- мањи 50 комад    

32 Осигурачи набодни 25А- мањи 25 комад    

33 Осигурачи набодни 30А- мањи 25 комад    

34 Осигурачи набодни 40А- мањи 5 комад    

35 Осигурачи набодни 50А- мањи 5 комад    

36 Осигурачи набодни 5А - већи 50 комад    

37 Осигурачи набодни 10А - већи 50 комад    

38 Осигурачи набодни 15А - већи 50 комад    

39 Осигурачи набодни 20А - већи 50 комад    

40 Осигурачи набодни 25А - већи 25 комад    

41 Осигурачи набодни 30А - већи 25 комад    

42 Осигурачи набодни 40А - већи 5 комад    

43 Осигурачи набодни 50А - већи 5 комад    

44 Осигурачи керамички 8А 50 комад    

45 Осигурачи керамички16А 50 комад    

46 Осигурачи керамички 25А 50 комад    

47 Кабал лицнасти 38м2 10 метара    

48 Кабал лицнасти 1.5 мм 10 метара    
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49 Кабал лицнасти 2.5 мм 10 метара    

50 Кабал лицнасти 5*1.5 мм 10 метара    

51 Буксне мушке 50 комад    

52 Буксне женске 50 комад    

53 Клеме (плус) 12V - бакарна 30 комад   потребно је да је 

комплет ливена 

54 Клеме (минус) 12V- бакарна 30 комад   потребно је да је 

комплет ливена 

55 Клеме (плус) 24V- бакарна 30 комад   потребно је да је 

комплет ливена 

56 Клеме (минус) 24V- бакарна 30 комад   потребно је да је 

комплет ливена 

57 Акумулаторска киселина 10 литара    

58 Електричарска кепер трака 10 литара    

59 Изолир трака већа 10 литара    

60 Релеј 30 A 12V 5 комад    

61 Релеј 40 A 12V 5 комад    

62 Релеј 50 A 12V 5 комад    

63 Релеј 60 A 12V 5 комад    
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64 Релеј 70 A 12V 5 комад    

65 Релеј 80 A 12V 5 комад    

66 Релеј 30 A 24V 5 комад    

67 Релеј 40 A 24V 5 комад    

68 Релеј 50 A 24V 5 комад    

69 Релеј 60 A 24V 5 комад    

70 Релеј 70 A 24V 5 комад    

71 Релеј 80 A 24V 5 комад    

72 Аутомат мигавца 12V - сa 3 извода 5 комад    

73 Аутомат мигавца 12V - са 4 извода 5 комад    

74 Аутомат мигавца 24V - са 11 извода 5 комад    

75 Сирена 12V 5 комад    

76 Сирена 24V 5 комад    

77 Ротациона лампа мобилна (преносива са магнетом) ЛЕД 

12V 

3 комад    

78 Ротациона лампа мобилна (преносива са магнетом) ЛЕД 

24V 

3 комад    

79 Ротациона лампа фиксна (монтажна)ЛЕД 12V 3 комад    
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80 Ротациона лампа фиксна (монтажна) LED 24V 3 комад    

81 Седмополна утичница - мушка 12V 3 комад    

82 Седмополна утичница - женска 12V 3 комад    

   
Укупно: 

   

* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова и његовог произвођача 
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Резервни делови – Гуме  - Партија 2 

Редн
и 

број 
Назив артикла 

Потребна 
количина 

Јединица 
мере 

Јединична 
цена без-

пдв-а 
Укупан износ        Напомена 

1 145/80 R14 - зимска (М+С) тубелез 2 комад 
      

2 155/70 R13 - зимска (М+С) тубелез 2 комад 
      

3 155/80 R13 - зимска (М+С) тубелез 2 комад 
      

4 175/70 R14 - зимска (М+С) тубелез 2 комад 
      

5 195/65 R15 - зимска (М+С) тубелез 2 комад 
      

6 195/65 R15 - летња тубелез 2 комад 
      

7 185/75 R16 - зимска (М+С) тубелез 2 комад 
      

8 195/65 R16C - зимска (М+С) тубелез 2 комад 
      

9 185/75 R16 C - зимска (М+С) тубелез 2 комад 
      

10 185/75 R16 - унутрашња 2 комад 
      

11 185 R16C - зимска (М+С) тубелез 2 комад 
      

12 4.80/4.00-8 - спољна радијална 2 комад 
      

13 
6.00 - 16 - спољна радијална (минимално 8 

платне) 
2 комад 

      

14 6.00 - 16 - унутрашња   2 комад 
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15 
6.90 - 6.00-9 - спољна радијална 

(минимално 8 платне) 
2 комад 

      

16 6.90 - 6.00-9 - унутрашња 2 комад 
      

17 
7.50 - 16 - спољна радијална (минимално 

12 платне) 
2 комад 

      

18 7.50 - 16 - унутрашња 2 комад 
      

19 
7.50 - 16 АW- спољна радијална 

(минимално 14 платне) 
2 комад 

   

20 7.50 - 16 AW- унутрашња 2 комад 
   

21 
10.50 - 18 - спољна радијална (минимално 

12 платне) 
2 комад 

   

22 10.50 - 18 - унутрашња 2 комад 
   

23 
10 - 16,5 - тубелез RF - ојачана (минимално 

14 платне) 
2 комад 

   

24 11.2 - 28 - спољна (минимално 12 платне) 2 комад 
   

25 11.2 - 28 - унутрашња 2 комад 
   

26 14.00-24 - спољна (минимално 12 платне) 2 комад 
   

27 14.00-24 - унутрашња   2 комад 
   

28 
14.00-24 -RF спољна ojaчана (минимално 

12 платне) 
2 комад 
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29 14.9-28 - спољна (минимално 12 платне) 2 комад 
   

30 14.9-28 - унутрашња 2 комад 
   

31 16.9-28 TG - 01 RF- Тубелез ojaчана 2 комад 
   

32 16.9-28 TG - 01 - унутрашња 2 комад 
   

33 16.9-28 TG - 01 - појас 2 комад 
   

34 16.9-30 - спољна (минимално 12 платне) 2 комад 
   

35 16.9-30 - унутрашња 2 комад 
   

36 16.0/70-24 -RF тубелез ојачана 2 комад 
   

37 
10.0/75-15.3 - тубелез (минимално 14 

платне) 
2 комад 

   

38 
26*12.00-12 - тубелез (минимално 12 

платне) 
2 комад 

   

39 11.00 R20 - Предње радијалне 2 комад 
   

40 11.00 R20 - Погонске задње 2 комад 
   

41 11.00 R20 - Унутрашња гума  2 комад 
   

42 11.00 R20 - Појас 2 комад 
   

43 12.00 R20 - Предње радијалне 2 комад 
   

44 12.00 R20 - Погонске задње 2 комад 
   

45 12.00 R20 - Унутрашња гума  2 комад 
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46 12.00 R20 - Појас 2 комад 
   

47 11 R22,5 - Погонске задње 2 комад 
      

48 11 R22,5 - Унутрашња гума  2 комад 
   

49 11 R22,5 - Појас 2 комад 
   

50 12 R22,5 - Предње радијалне 2 комад 
   

51 12 R22,5 - Погонске задње 2 комад 
   

52 12 R22,5 - Унутрашња гума  2 комад 
   

53 12 R22,5 - Појас 2 комад 
   

54 275/70 R22,5 - Тубелез предње радијалне 2 комад 
   

55 275/70 R22,5 - Тубелез задње погонске 2 комад 
   

56 12 R22,5 -Тубелез предње радијалне 2 комад 
   

57 12 R22,5 - Тубелез задње погонске 2 комад 
   

58 315/80 Р22,5 - Тубелез задња погонска 2 комад 
   

   Укупно:    

* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова и његовог произвођача 

 

 

Резервни делови – Путнички програм - Партија 3 
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Фиат Добло 1.9 јтд (76 kw) дизел – 2003. годиште 

 
Редн

и 
број 

Назив артикла 
Потребна 
количина 

Јединица 
мере 

Јединична 
цена без-

пдв-а 
Укупан износ        Напомена 

1 Корпа квачила 1 комад       

2 Ламела квачила (фрикциони диск) 1 комад       

3 Друк лежај 1 комад       

4 Водена пумпа 1 комад       

5 Плочице диска 2 комад       

6 Пакнови добоша 2 комад       

7 Дискови 2 комад       

8 Добоши 2 комад       

9 Цилиндри квачила - комплет 1 комад       

10 Сајла ручне кочнице 1 комад       

11 Хомокинетички зглоб 2 комад       

12 Амортизер - предњи 2 комад       

13 Амортизер - задњи 2 комад       

14 Кугла 2 комад       

15 Спона 2 комад       
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16 Гумице баланс штангле 2 комад       

17 Метлица брисача 2 комад       

18 Пумпа горива у резервоару 1 комад       

19 Сет зупчења 1 комад     
(зупчасти каиш,шпанер, 

ролери) 

20 Сет ПК каиша 1 комад     
(шпанер ПК каиша, ролери, 

ПК каиш) 

21 Сензор радилице 1 комад       

22 Носач четкице са четкицама  1 комад      ел.покретач BOSCH 

23 Биксне (комплет) 1 комад      ел.покретач BOSCH 

24 Бендикс ел.покретача  1 комад      ел.покретач BOSCH 

25 Аутомат ел.покретача 1 комад      ел.покретач BOSCH 

26 Реглер алтернатора 1 комад     алтернатор ДЕНСО 105А 

27 Диодна плоча алтернатора 1 комад     алтернатор ДЕНСО 105А 

28 Колектор ротора алтернатора 1 комад     алтернатор ДЕНСО 105А 

29 Статор алтернатора 1 комад     алтернатор ДЕНСО 105А 

30 Лежај алтернатора предњи 1 комад     алтернатор ДЕНСО 105А 

31 Лежај алтернатора задњи 1 комад     алтернатор ДЕНСО 105А 
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Југо Корал (40 kw) бензин- 2006. годиште 

Редн
и 

број 
Назив артикла 

Потребна 
количина 

Јединица 
мере 

Јединична 
цена без-

пдв-а 
Укупан износ        Напомена 

1 Корпа квачила 1 комад    

2 Ламела квачила (фрикциони диск) 1 комад    

3 Друк лежај 1 комад    

4 Водена пумпа 1 комад    

5 Плочице диска 1 гарнитура    

6 Пакнови добоша 1 гарнитура    

7 Дискови 1 комад    

8 Добоши 1 комад    

9 Гумице баланс штангле 1 комад    

10 Спона 1 комад    

11 Манжетне 1 комад    

12 Амортизер предњи 1 комад    

13 Амортизер задњи 1 комад    

14 Лежаји точка предњи 1 комад    

15 Лежаји точка задњи 1 комад    
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16 Хомокинетички зглоб 1 комад    

17 Сајла ручне кочнице 1 комад    

18 Сајла квачича 1 комад    

19 Метлица брисача 1 комад    

20 Разводна рука 1 комад    

21 Каблови електро инсталације - комплет 1 комад    

22 Вентил усисни 1 комад    

23 Вентил издувни 1 комад    

24 Вођице вентила 1 комад    

25 Гумице вентила - гарнитура 1 комад    

26 Гарнитура заптивача мотара 1 комад    

27 Осцилујуће раме 1 комад    

28 Пумпа горива 1 комад    

29 Разводник паљења - комплет 1 комад    

30 Комунатор паљења 1 комад    

31 Задња виљушка 1 комад    

32 Комплетан ауспух 1 комад    

33 Ручица мењача 1 комад    
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34 Гумени зглоб за шалтовање 1 комад    

35 Кочиони цилиндар предњи 1 комад    

36 Кочиони цилиндар задњи  1 комад    

37 Кочиона црева предња  1 комад    

38 Кочиона црева задња 1 комад    

39 Гумице баланс штангле 1 комад    

40 Зупчаста летва 1 комад    

41 Манжетна зглоба до точка 1 комад    

42 Манжетна зглоба до мењача са лежајем 1 комад    

43 Разводна капа 1 комад    

44 Носач четкице са четкицама  1 комад    ел.покретач ИСКРА 

45 Биксне (комплет) 1 комад    ел.покретач ИСКРА 

46 Бендикс ел.покретача  1 комад    ел.покретач ИСКРА 

47 Аутомат ел.покретача 1 комад    ел.покретач ИСКРА 

48 Реглер алтернатора 1 комад   алтернатор МАГНЕТОН 

49 Диодна плоча алтернатора 1 комад   алтернатор МАГНЕТОН 

50 Колектор ротора алтернатора 1 комад   алтернатор МАГНЕТОН 

51 Статор алтернатора 1 комад   алтернатор МАГНЕТОН 
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52 Лежај алтернатора предњи 1 комад   алтернатор МАГНЕТОН 

53 Лежај алтернатора задњи 1 комад   алтернатор МАГНЕТОН 

54 Свећица 1 комад    

55 Предње ветробранско стакло 1 комад    

56 Стоп лампа - задња лева 1 комад    

57 Стоп лампа - задња десна 1 комад    

58 Ретровизор возачевих врата 1 компет    

59 Ретровизор сувозачевих врата 1 комад    

 

                                                           Шкода Октавиа (66 kw) дизел, 2006. годиште 
 

 

Редн
и 

број 
Назив артикла 

Потребна 
количина 

Јединица 
мере 

Јединична 
цена без-

пдв-а 
Укупан износ        Напомена 

1 Дискови 1 комад       

2 Плочице диска - гарнитура 1 комад       

3 Добоши 1 комад       

4 Пакнови добоша - гарнитура 1 комад       

5 Лежај точка предњи 1 комад       

6 Лежај точка задњи 1 комад       
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7 Спона 1 комад       

8 Кочиони цилиндар предњи 1 комад       

9 Кочиони цилиндар задњи 1 комад       

10 Крај зупчасте летве  1 комад       

11 Хомокинетички зглоб до точка 1 комад       

12 Хомокинетички зглоб до мењача 1 комад       

13 Манжетна зглоба  1 комад       

14 Зупчаста летва 1 комад       

15 Крај зупчасте летве 1 комад       

16 Сет ПК каиша 1 комад     (ПК каиш, шпанери, ролери) 

17 Предња виљушка 1 комад       

18 Амортизери предњи 1 комад       

19 Амортизери задњи 1 комад       

20 Опруга предњег амортизера 1 комад       

21 Опруга задњег амортизера 1 комад       

22 Стабилизатор 1 комад       

23 Сет зупчења са воденом пумпом 1 комад       

24 Предња кочиона црева 1 комад       
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25 Задња кочиона црева 1 комад       

26 Семеринг радилице предњи 1 комад       

27 Семеринг радилице задњи 1 комад       

28 Семеринг брегасте 1 комад       

29 Предња виљушка 1 комад       

30 Силен блок задњег моста 1 комад       

31 Хладњак 1 комад       

32 Сензор радилице 1 комад       

33 Сензор брегасте 1 комад       

34 Протокомер 1 комад       

35 Сет квачила 1 комад     (корпа, ламела,друк лежај) 

36 Пливајући замајац 1 комад       

37 Носач четкице са четкицама  1 комад      ел.покретач VALEO 

38 Биксне (комплет) 1 комад      ел.покретач VALEO 

39 Бендикс ел.покретача  1 комад      ел.покретач VALEO 

40 Аутомат ел.покретача 1 комад      ел.покретач VALEO 

41 Реглер алтернатора 1 комад     алтернатор BOSCH 

42 Диодна плоча алтернатора 1 комад     алтернатор BOSCH 
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43 Колектор ротора алтернатора 1 комад     алтернатор BOSCH 

44 Статор алтернатора 1 комад     алтернатор BOSCH 

45 Лежај алтернатора предњи 1 комад     алтернатор BOSCH 

46 Лежај алтернатора задњи 1 комад     алтернатор BOSCH 

47 Предње ветробранско стакло 1 комад       

48 Стоп лампа - задња лева 1 комад       

49 Стоп лампа - задња десна 1 комад       

50 Ретровизор возачевих врата 1 комад       

51 Ретровизор сувозачевих врата 1 комад       

 

Лада Нива (55 kw) бензин, 2002. годиште 
 

 

Редн
и 

број 
Назив артикла 

Потребна 
количина 

Јединица 
мере 

Јединична 
цена без-

пдв-а 
Укупан износ        Напомена 

1 Корпа квачила 1 комад       

2 Ламела квачила (фрикциони диск) 1 комад       

3 Друк лежај 1 комад       

4 Водена пумпа 1 комад       

5 Плочице диска - гарнитура 1 комад       

6 Пакнови добоша - гарнитура 1 комад       
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7 Дискови 1 комад       

8 Добоши 1 комад       

9 Гумице баланс штангле 1 комад       

10 Спона 1 комад       

11 Манжетне 1 комад       

12 Амортизери предњи 1 комад       

13 Амортизери задњи 1 комад       

14 Лежаји точка предњи 1 комад       

15 Лежаји точка задњи 1 комад       

16 Хомокинетички зглоб 1 комад       

17 Сајла ручне кочнице 1 комад       

18 Сајла квачича 1 комад       

19 Метлица брисача 1 комад       

20 Разводна рука 1 комад       

21 Каблови електро инсталације - комплет 1 комад       

22 Вентил усисни 1 комад       

23 Вентил издувни 1 комад       

24 Вођице вентила 1 комад       
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25 Гумице вентила - гарнитура 1 комад       

26 Гарнитура заптивача мотара 1 комад       

27 Осцилујуће раме 1 комад       

28 Пумпа горива 1 комад       

29 Разводник паљења 1 комад       

30 Комунатор паљења 1 комад       

31 Задња виљушка 1 комад       

32 Комплетан ауспух 1 комад       

33 Ручица мењача 1 комад       

34 Гумени зглоб за шалтовање 1 комад       

35 Кочиони цилиндар предњи 1 комад       

36 Кочиони цилиндар задњи 1 комад       

37 Кочиона црева предња 1 комад       

38 Кочиона црева задња 1 комад       

39 Гумице баланс штангле 1 комад       

40 Зупчаста летва 1 комад       

41 Манжетна зглоба до точка 1 комад       

42 Носач спона 1 комад       
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43 Упорна спона задњег трапа 1 комад       

44 Манжетна зглоба до мењача са лежајем 1 комад       

45 Разводна капа 1 комад       

46 Носач четкице са четкицама  1 комад       

47 Биксне (комплет) 1 комад       

48 Бендикс ел.покретача  1 комад       

49 Аутомат ел.покретача 1 комад       

50 Реглер алтернатора 1 комад       

51 Диодна плоча алтернатора 1 комад       

52 Колектор ротора алтернатора 1 комад       

53 Статор алтернатора 1 комад       

54 Лежај алтернатора предњи 1 комад       

55 Лежај алтернатора задњи 1 комад       

56 Предње ветробранско стакло 1 комад       

57 Стоп лампа - задња лева 1 комад       

58 Стоп лампа - задња десна 1 комад       

59 Ретровизор возачевих врата 1 комад       

60 Ретровизор сувозачевих врата 1 комад       
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   Укупно:    

* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова и његовог произвођача 

Резервни делови - Теретни програм - Партија 4  

 

Фиат Панда (Ван) 1.1 (40kw) Бензин 2002. годиште 

Ред
ни 

број 
Назив артикла 

Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена 
Укупан              
износ 

Напомена 

1 Корпа квачила 1 комад       

2 Ламела квачила (фрикциони диск) 1 комад       

3 Друк лежај 1 комад       

5 Водена пумпа 1 комад       

6 Плочице диска - гарнитура 1 комад       

7 Пакнови добоша - гарнитура 1 комад       

8 Дискови 1 комад       

9 Добоши 1 комад       

10 Гумице баланс штангле 1 комад       

11 Спона 1 комад       

12 Кугла 1 комад       

13 Манжетне 1 комад       

14 Амортизери предњи 1 комад       

15 Амортизери задњи 1 комад        
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16 Зупчаста летва 1 комад       

17 Лежаји точка предњи 1 комад       

18 Лежаји точка задњи 1 комад       

19 Сајла квачича 1 комад       

20 Сајла ручне кочнице 1 комад       

21 Хомокинетички зглоб 1 комад       

22 Носач ауспуха 1 комад       

23 Метлица брисача 1 комад       

25 Стакло возачевих врата 1 комад       

26 Стакло сувозачевих врата 1 комад       

27 Подизач стакла (комплетан) 1 комад       

28 Брава за отварање врата спољна 1 комад       

29 Брава за отварање врата унутрашња 1 комад       

30 Сет зупчења 1 комад     (зупчаси каиш, шпанер) 

31 Сензор радилице 1 комад       

32 Протокомер 1 комад       

33 Сензор брегасте 1 комад       

34 Бомбина 1 комад       

35 Моторни рачунар 1 комад       

36 Гарнитура заптивача мотара 1 комад       

37 Вентил усисни 1 комад       

38 Вентил издувни 1 комад       

39 Вођица вентила 1 комад        
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40 Гарнитура гумица вентила 1 комад       

41 Лежај радилице комплет 1 комад       

42 Семеринг радилице предњи 1 комад       

43 Семеринг радилице задњи 1 комад       

44 Семеринг брегасте 1 комад       

45 Пумпа горива 1 комад       

46 Карике - гарнитура 1 комад       

47 Носач четкице са четкицама  1 комад     
eл.покретач ДЕНСО 12V 0,8kW 
63101023 

48 Биксне (комплет) 1 комад     
eл.покретач ДЕНСО 12V 0,8kW 
63101023 

49 Бендикс ел.покретача  1 комад     
eл.покретач ДЕНСО 12V 0,8kW 
63101023 

50 Аутомат ел.покретача 1 комад     
eл.покретач ДЕНСО 12V 0,8kW 
63101023 

51 Реглер алтернатора 1 комад     алтернатор ДЕНСО 46843093 70A 

52 Диодна плоча алтернатора 1 комад     алтернатор ДЕНСО  46843093 70A 

53 Колектор ротора алтернатора 1 комад     алтернатор ДЕНСО 46843093 70A 

54 Статор алтернатора 1 комад     алтернатор ДЕНСО 46843093 70A 

55 Лежај алтернатора предњи 1 комад     алтернатор ДЕНСО 46843093 70A 

56 Лежај алтернатора задњи 1 комад     алтернатор ДЕНСО 46843093 70A 

57 Свећица 1 комад       

58 Предње ветробранско стакло 1 комад       

59 Стоп лампа - задња лева 1 комад       

60 Стоп лампа - задња десна 1 комад       

61 Ретровизор возачевих врата 1 комад     
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62 Ретровизор сувозачевих врата 1 комад       

Фиат Панда (Ван) 1.1 (40kw) Бензин 2011. годиште 

Ред
ни 

број 
Назив артикла 

Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена 
Укупан              
износ 

Напомена 

1 Корпа квачила 1 комад       

2 Ламела квачила (фрикциони диск) 1 комад       

3 Друк лежај 1 комад       

4 Водена пумпа 1 комад       

5 Плочице диска 1 комад       

6 Пакнови добоша 1 комад       

7 Дискови 1 комад       

8 Добоши 1 комад       

9 Гумице баланс штангле 1 комад       

10 Спона 1 комад       

11 Кугла 1 комад       

12 Манжетне 1 комад       

13 Амортизери предњи 1 комад       

14 Амортизери задњи 1 комад       

15 Зупчаста летва 1 комад       

16 Лежаји точка предњи 1 комад       
 

17 Лежаји точка задњи 1 комад       
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18 Сајла квачича 1 комад       

19 Пумпа горива 1 комад       

20 Сајла ручне кочнице 1 комад       

21 Хомокинетички зглоб 1 комад       

22 Носач ауспуха 1 комад       

23 Метлица брисача 1 комад       

24 Стоп лампа 1 комад       

25 Стакло возачевих врата 1 комад       

26 Стакло сувозачевих врата 1 комад       

27 Подизач стакла (комплетан) 1 комад       

28 Брава за отварање врата спољна 1 комад       

29 Брава за отварање врата унутрашња 1 комад       

30 Сет зупчења 1 комад       

31 Сензор радилице 1 комад       

32 Протокомер 1 комад       

33 сензор брегасте 1 комад       

34 Бомбина 1 комад       

35 Моторни рачунар 1 комад       

36 гарнитура заптивача мотара 1 комад       

37 Вентил усисни 1 комад       

38 Вентил издувни 1 комад       

39 Вођица вентила 1 комад       
 

40 Гарнитура гумица вентила 1 комад       
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41 Лежај радилице комплет 1 комад       

42 Семеринг радилице предњи 1 комад       

43 Семеринг радилице задњи 1 комад       

44 Семеринг прегасте 1 комад       

45 Карике 1 комад       

46 Носач четкице са четкицама  1 комад     eл.покретач ДЕНСО 12V 0,8kW  

47 Биксне (комплет) 1 комад     eл.покретач ДЕНСО 12V 0,8kW  

48 Бендикс ел.покретача  1 комад     eл.покретач ДЕНСО 12V 0,8kW  

49 Аутомат ел.покретача 1 комад     eл.покретач ДЕНСО 12V 0,8kW  

50 Реглер алтернатора 1 комад     алтернатор ДЕНСО  

51 Диодна плоча алтернатора 1 комад     алтернатор ДЕНСО   

52 Колектор ротора алтернатора 1 комад     алтернатор ДЕНСО  

53 Статор алтернатора 1 комад     алтернатор ДЕНСО  

54 Лежај алтернатора предњи 1 комад     алтернатор ДЕНСО  

55 Лежај алтернатора задњи 1 комад     алтернатор ДЕНСО  

56 Свећица 1 комад       

57 Предње ветробранско стакло 1 комад       

58 Стоп лампа - задња лева 1 комад       

59 Стоп лампа - задња десна 1 комад       

60 Ретровизор возачевих врата 1 комад       

61 Ретровизор сувозачевих врата 1 комад       

Застава ПОЛИ (40kw) бензин - 2006. годиште 
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Ред
ни 

број 
Назив артикла 

Потребна           
количина 

комад Цена 
Укупан              
износ 

Напомена 

1 Корпа квачила 1 комад       

2 Ламела квачила (фрикциони диск) 1 комад       

3 Друк лежај 1 комад       

4 Водена пумпа 1 комад       

5 Плочице диска - гарнитура 1 комад       

6 Пакнови добоша - гарнитура 1 комад       

7 Дискови 1 комад       

8 Добоши 1 комад       

9 Гумице баланс штангле 1 комад       

10 Спона 1 комад       

11 Манжетне 1 комад       

12 Амортизери предњи 1 комад       

13 Амортизери задњи 1 комад       

14 Лежаји точка предњи 1 комад       

15 Лежаји точка задњи 1 комад       

16 Хомокинетички зглоб 1 комад       

17 Сајла ручне кочнице 1 комад       

18 Сајла квачича 1 комад       

19 Метлица брисача 1 комад       

 20 Разводна рука 1 комад       

21 Каблови електро инсталације - комплет 1 комад       
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22 вентил усисни 1 комад       

23 Вентил издувни 1 комад       

24 вођице вентила 1 комад       

25 Гумице вентила - гарнитура 1 комад       

26 Гарнитура заптивача мотара 1 комад       

27 Осцилујуће раме 1 комад       

28 Пумпа горива 1 комад       

29 Разводник паљења 1 комад       

30 Комунатор паљења 1 комад       

31 Задња виљушка 1 комад       

32 Комплетан ауспух 1 комад       

33 Ручица мењача 1 комад       

34 Гумени зглоб за шалтовање 1 комад       

35 Кочиони цилиндар предњи 1 комад       

36 кочиони цилиндар задњи 1 комад       

37 Кочиона црева предња 1 комад       

38 Кочиона црева задња 1 комад       

39 Гумице баланс штангле 1 комад       

40 Зупчаста летва 1 комад       

41 Манжетна зглоба до точка 1 комад       

42 Манжетна зглоба до мењача са лежајем 1 комад       

 43 Разводна капа 1 комад       

44 Носач четкице са четкицама  1 комад      ел.покретач ИСКРА 
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45 Биксне (комплет) 1 комад      ел.покретач ИСКРА 

46 Бендикс ел.покретача  1 комад      ел.покретач ИСКРА 

47 Аутомат ел.покретача 1 комад      ел.покретач ИСКРА 

48 Реглер алтернатора 1 комад     алтернатор ИСКРА 

49 Диодна плоча алтернатора 1 комад     алтернатор  ИСКРА 

50 Колектор ротора алтернатора 1 комад     алтернатор  ИСКРА 

51 Статор алтернатора 1 комад     алтернатор  ИСКРА 

52 Лежај алтернатора предњи 1 комад     алтернатор  ИСКРА 

53 Лежај алтернатора задњи 1 комад     алтернатор  ИСКРА 

54 Свећица 1 комад       

55 Предње ветробранско стакло 1 комад       

56 Стоп лампа - задња лева 1 комад       

57 Стоп лампа - задња десна 1 комад       

58 Ретровизор возачевих врата 1 комад       

59 Ретровизор сувозачевих врата 1 комад       

* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова и његовог произвођача 

              

Застава Ривал (49.10 2800ccm (76kw)), (35.10H (76kw)) и (35.8(55кw)) 

Ред
ни 

број 
Назив артикла 

Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена 
Укупан              
износ 

Напомена 

 
1 Корпа квачила 1 комад       

2 Ламела квачила (фрикциони диск) 1 комад       
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3 Друк лежај 2 комад       

4 Пакнови добоша - гарнитура 2 комад       

5 Добоши 2 комад       

6 Дискови 2 комад       

7 Плочице диска - гарнитура 2 комад       

8 Сајла ручне кочнице 2 комад       

9 Сајла квачича 2 комад       

10 Цилиндар кочнице 2 комад       

11 Метлица брисача 4 комад       

12 Резервоар горива са пловком 1 комад       

13 Виско вентилатор 1 комад       

14 Серво Адаптер 1 комад       

15 Вакуум апарат 1 комад       

16 Ексцентар точка 2 комад       

17 Упорна спона 2 комад       

18 Синхрон 1 брзине 1 комад       

19 Синхрон 2 брзине 1 комад       

20 Синхрон 3 брзине 1 комад       

21 Синхрон 4 брзине 1 комад       

22 Синхрон 5 брзине 1 комад     
 

23 Синхрон 6 брзине 1 комад       

24 Гумице баланс штангле 2 комад       

25 Средњи лежај кардана 1 комад       
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26 Попрњчна спона 1 комад       

27 Комплет лежајеви радилице 1 комад       

28 Вентили усисни 1 комад       

29 Вентили издувни 1 комад       

30 Гарнитура гумица вентила 1 комад       

31 Вођица вентила 1 комад       

32 Гарнитура заптивки мотора 1 комад       

33 Хладњак 1 комад       

34 Сет зупчења  1 комад     (зупчасти каиш, шпанер,ролер) 

35 Водена пумпа 1 комад       

36 Предња издувна цев 1 комад       

37 Средњи лонац са издувом 1 комад       

38 Силен блок гибња 1 комад       

39 Гарнитура предњег трапа 1 комад       

40 Брезон точка 1 комад       

41 Гежај точка - предњи 1 комад       

42 Лежај точка задњи 1 комад       

43 Амортизер предњи 1 комад       

44 Амортизер задњи 1 комад       

45 Кочиона клешта предња 1 комад       

 
46 Кочиони цилиндар задњи 1 комад       

47 Анкер платна задња - комплет 1 комад       

48 Пумпа волана 1 комад     49.10 - турбо 
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49 Глава управљача 1 комад       

50 Носач четкице са четкицама  1 комад     
 ел.покретач Magneti Marelli MT 
74AA 

51 Биксне (комплет) 1 комад     
 ел.покретач Magneti Marelli MT 
74AA 

52 Бендикс ел.покретача  1 комад     
 ел.покретач Magneti Marelli MT 
74AA 

53 Аутомат ел.покретача 1 комад     
 ел.покретач Magneti Marelli MT 
74AA 

54 Реглер алтернатора 1 комад     алтернатор Magneti Marelli 35A 

55 Диодна плоча алтернатора 1 комад     алтернатор  Magneti Marelli 35A 

56 Колектор ротора алтернатора 1 комад     алтернатор  Magneti Marelli 35A 

57 Статор алтернатора 1 комад     алтернатор  Magneti Marelli 35A 

58 Лежај алтернатора предњи 1 комад     алтернатор  Magneti Marelli 35A 

59 Лежај алтернатора задњи 1 комад     алтернатор  Magneti Marelli 35A 

60 Предње ветробранско стакло 1 комад       

61 Стоп лампа - задња лева 1 комад       

62 Стоп лампа - задња десна 1 комад       

63 Ретровизор возачевих врата 1 комад       

64 Ретровизор сувозачевих врата 1 комад       

* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова и његовог произвођача 

              

Фап 1920 (146 кw) 1994. годиште, Фап 1921. (151kw) 1990 годиште 
       

Ред
ни 

Назив артикла 
Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена 
Укупан              
износ 

Напомена  
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број 

1 Пакнови предњи - гарнитура 1 комад       

2 Пакнови задњи - гарнитура 1 комад       

3 Добоши предњи 1 комад       

4 Добоши задњи 1 комад       

5 Цилиндар кочница предњи - ваздушни 1 комад       

6 Цилиндар кочница задњи - ваздушни 1 комад       

7 Цилиндар квачила у кабини 1 комад       

8 Цилиндар квачила на мењачу 1 комад       

9 Вентил ручне кочнице 1 комад       

10 Пумпа за гориво (АЦ - пумпа) 1 комад       

11 
Срце диференцијала (конусно-тањирасти 
сет са тркачима) 

1 комад       

12 Полуосовина 2 комад       

13 Вентил кипера у кабини 1 комад       

14 Вентил кипера испод шасије 1 комад       

15 Брезони точка предњи (еуро комплет) 10 комад       

16 Брезони точка задњи (еуро комплет) 10 комад       

17 Заптивач главе (дихтунг) 3 комад       

18 Виско вентилатор 1 комад       

19 Габаритно светло 2 комад       

 20 Гумице баланс штангле 2 комад       

21 Лежајеви упорне споне 2 комад       
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22 Упорна спона 2 комад       

23 Попречна спона 2 комад       

24 Пумпа за воду 1 комад       

25 Пумпа волана 1 комад       

26 Цилиндар кочнице у кабини - уљани 1 комад       

27 
Цилиндар кочнице на шасији - 
комбиновани 

1 комад       

28 Сет клипа са карикама 1 комад       

29 Хилзна 1 комад       

30 Гумице за хилзне - гарнитура 1 комад       

31 
Комплет лежајева радилице (лежеци + 
летећи) 

1 комад       

32 Семеринг радилице предњи 1 комад       

33 Семеринг радилице задњи 1 комад       

34 Вентил усисни 1 комад       

35 Вентил издувни 1 комад       

36 Гарнитура гумица вентила 1 комад       

37 Пумпа за уље 1 комад       

38 Сет квачила 1 комад       

39 Синхрон 1 брзине 1 комад       

40 Синхрон 2 брзине 1 комад       

41 Синхрон 3 брзине 1 комад       

42 Синхрон 4 брзине 1 комад       

43 Синхрон 5 брзине 1 комад       
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44 Синхрон 6 брзине 1 комад       

45 Лежајеви у мењачу 1 комад       

46 Хидраулични клип кипе 1 комад       

47 Носач четкице са четкицама  1 комад      ел.покретач DELCO REMY 

48 Биксне (комплет) 1 комад      ел.покретач DELCO REMY 

49 Бендикс ел.покретача  1 комад      ел.покретач DELCO REMY 

50 Аутомат ел.покретача - комплет 1 комад      ел.покретач DELCO REMY 

51 Реглер алтернатора 1 комад     алтернатор ISKRA 24V 35A 

52 Диодна плоча алтернатора 1 комад     алтернатор  ISKRA 24V 35A 

53 Колектор ротора алтернатора 1 комад     алтернатор  ISKRA 24V 35A 

54 Статор алтернатора 1 комад     алтернатор  ISKRA 24V 35A 

55 Лежај алтернатора предњи 1 комад     алтернатор  ISKRA 24V 35A 

56 Лежај алтернатора задњи 1 комад     алтернатор  ISKRA 24V 35A 

57 Предње ветробранско стакло 1 комад       

58 Стоп лампа - задња лева 1 комад       

59 Стоп лампа - задња десна 1 комад       

60 Ретровизор возачевих врата 1 комад       

61 Ретровизор сувозачевих врата 1 комад       

* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова и његовог произвођача 
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Фап 1314 (107 кw) 1978. годиште 

Ред
ни 

број 
Назив артикла 

Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена 
Укупан              
износ 

Напомена 

1 Пакнови предњи - гарнитура 1 комад       

2 Пакнови задњи - гарнитура 1 комад       

3 Добоши предњи 1 комад       

4 Добоши задњи 1 комад       

5 Цилиндар кочница предњи - ваздушни 1 комад       

6 Цилиндар кочница задњи - ваздушни 1 комад       

7 Пумпа за гориво (АЦ - пумпа) 1 комад       

8 
Срце диференцијала (конусно-тањирасти 
сет са тркачима) 

1 комад       

9 Полуосовина 2 комад       

10 Брезони точка предњи (еуро комплет) 10 комад       

11 Брезони точка задњи (еуро комплет) 10 комад       

12 Заптивач главе (дихтунг) 3 комад       

13 Габаритно светло 2 комад       

14 Упорна спона - гурајућа 2 комад       

15 Попречна спона 2 комад       

16 Пумпа за воду 1 комад       

17 Пумпа волана 1 комад       

18 Цилиндар кочнице у кабини - ваздушни 1 комад       
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19 Цилиндар кочнице на шасији - ваздушни 1 комад       

20 Сет клипа са карикама 1 комад       

21 Хилзна 1 комад       

22 Гумице за хилзне - гарнитура 1 комад       

23 
Комплет лежајева радилице (лежеци + 
летећи) 

1 комад       

24 Семеринг радилице предњи 1 комад       

25 Семеринг радилице задњи 1 комад       

26 Вентил усисни 1 комад       

27 Вентил издувни 1 комад       

28 Пумпа за уље 1 комад       

29 Сет квачила 1 комад       

30 Лежајеви у мењачу 1 комад       

31 Носач четкице са четкицама  1 комад     
 ел.покретач ISKRA 24V SM1 
24/4/11 

32 Биксне (комплет) 1 комад     
 ел.покретач ISKRA 24V SM1 
24/4/11 

33 Бендикс ел.покретача  1 комад     
 ел.покретач ISKRA 24V SM1 
24/4/11 

34 Аутомат ел.покретача - комплет 1 комад     
 ел.покретач ISKRA 24V SM1 
24/4/11 

35 Реглер алтернатора 1 комад     
алтернатор DENSO 46843093 12V 
70A 

36 Диодна плоча алтернатора 1 комад     
алтернатор  DENSO 46843093 12V 
70A 

37 Колектор ротора алтернатора 1 комад     
алтернатор DENSO 46843093 12V 
70A 

38 Статор алтернатора 1 комад     
алтернатор DENSO 46843093 12V 
70A 



78 

 

39 Лежај алтернатора предњи 1 комад     
алтернатор DENSO 46843093 12V 
70A 

40 Лежај алтернатора задњи 1 комад     
алтернатор DENSO 46843093 12V 
70A 

41 Предње ветробранско стакло 1 комад       

42 Стоп лампа - задња лева 1 комад       

43 Стоп лампа - задња десна 1 комад       

44 Ретровизор возачевих врата 1 комад       

45 Ретровизор сувозачевих врата 1 комад       

* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова и његовог произвођача 

              

Фап 2228 (146 кw) 1988. годиште 

Ред
ни 

број 
Назив артикла 

Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена 
Укупан              
износ 

Напомена 

1 Пакнови предњи - гарнитура 1 комад       

2 Пакнови задњи - гарнитура 1 комад       

3 Добоши предњи 1 комад       

4 Добоши задњи 1 комад       

5 Цилиндар кочница предњи - ваздушни 1 комад       

6 Цилиндар кочница задњи - ваздушни 1 комад       

7 Цилиндар квачила у кабини 1 комад       

8 Цилиндар квачила на мењачу 1 комад       
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9 Вентил ручне кочнице 1 комад       

10 Пумпа за гориво (АЦ - пумпа) 1 комад       

11 
Срце диференцијала (конусно-тањирасти 
сет са тркачима) 

1 комад       

12 Полуосовина 2 комад       

13 Вентил кипера у кабини 1 комад       

14 Вентил кипера испод шасије 1 комад       

15 Брезони точка предњи (еуро комплет) 10 комад       

16 Брезони точка задњи (еуро комплет) 10 комад       

17 Заптивач главе (дихтунг) 3 комад       

18 Виско вентилатор 1 комад       

19 Габаритно светло 2 комад       

20 Гумице баланс штангле 1 комад       

21 Лежајеви упорне споне 1 комад       

22 Упорна спона 1 комад       

23 Попречна спона 1 комад       

24 Пумпа за воду 1 комад       

25 Пумпа волана 1 комад       

26 Цилиндар кочнице на шасији - ваздушни 1 комад       

27 Сет клипа са карикама 1 комад       

28 Хилзна 1 комад       

29 Гумице за хилзне 1 комад       

30 
Комплет лежајева радилице (лежеци + 
летећи) 

1 комад       
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31 Семеринг радилице предњи 1 комад       

32 Семеринг радилице задњи 1 комад       

33 Вентил усисни 1 комад       

34 Вентил издувни 1 комад       

35 Гарнитура гумица вентила 1 комад       

36 Пумпа за уље 1 комад       

37 Сет квачила 1 комад       

38 Лежајеви у мењачу 1 комад       

39 Хидраулични клип кипе 1 комад       

40 Носач четкице са четкицама  1 комад      ел.покретач BOSCH 

41 Биксне (комплет) 1 комад      ел.покретач BOSCH 

42 Бендикс ел.покретача  1 комад      ел.покретач BOSCH 

43 Аутомат ел.покретача - комплет 1 комад      ел.покретач BOSCH 

44 Реглер алтернатора 1 комад     алтернатор BOSCH 24V 55A 

45 Диодна плоча алтернатора 1 комад     алтернатор  BOSCH 24V 55A 

46 Колектор ротора алтернатора 1 комад     алтернатор BOSCH 24V 55A 

47 Статор алтернатора 1 комад     алтернатор  BOSCH 24V 55A 

48 Лежај алтернатора предњи 1 комад     алтернатор  BOSCH 24V 55A 

49 Лежај алтернатора задњи 1 комад     алтернатор  BOSCH 24V 55A 

50 Предње ветробранско стакло 1 комад       

51 Стоп лампа - задња лева 1 комад       

52 Стоп лампа - задња десна 1 комад       

53 Ретровизор возачевих врата 1 компет       
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54 Ретровизор сувозачевих врата 1 комад       

* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова и његовог произвођача 

              

Фап 1732 (146 кw) 1996. годиште 

Ред
ни 

број 
Назив артикла 

Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена 
Укупан              
износ 

Напомена 

1 Пакнови предњи - гарнитура 1 комад       

2 Пакнови задњи - гарнитура 1 комад       

3 Добоши предњи 1 комад       

4 Добоши задњи 1 комад       

5 Цилиндар кочница предњи - ваздушни 1 комад       

6 Цилиндар кочница задњи - ваздушни 1 комад       

7 Цилиндар квачила у кабини 1 комад       

8 Цилиндар квачила на мењачу 1 комад       

9 Вентил ручне кочнице 1 комад       

10 Пумпа за гориво (АЦ - пумпа) 1 комад       

11 
Срце диференцијала (конусно-тањирасти 
сет са тркачима) 

1 комад       

12 Полуосовина 2 комад       

13 Вентил кипера у кабини 1 комад       

14 Вентил кипера испод шасије 1 комад       

15 Брезони точка предњи (еуро комплет) 10 комад       
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16 Брезони точка задњи (еуро комплет) 10 комад       

17 Заптивач главе (дихтунг) 3 комад       

19 Виско вентилатор 1 комад       

20 Габаритно светло 2 комад       

21 Гумице баланс штангле 1 комад       

22 Лежајеви упорне споне 1 комад       

23 Упорна спона 1 комад       

24 Попречна спона 1 комад       

25 Пумпа за воду 1 комад       

26 Пумпа волана 1 комад       

27 Цилиндар кочнице у кабини - уљани 1 комад       

28 
Цилиндар кочнице на шасији - 
комбиновани 

1 комад       

29 Сет клипа са карикама 1 комад       

30 Хилзна 1 комад       

31 Гумице за хилзне 1 комад       

32 
Комплет лезајева радилице (лежеци + 
летећи) 

1 комад       

33 Семеринг радилице предњи 1 комад       

34 Семеринг радилице задњи 1 комад       

35 Вентил усисни 1 комад       

36 Вентил издувни 1 комад       

37 Гарнитура гумица вентила 1 комад       
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38 Пумпа за уље 1 комад       

39 Сет квачила 1 комад       

40 Лежајеви у мењачу 1 комад       

41 Хидраулични клип кипе 1 комад       

44 Носач четкице са четкицама  1 комад      ел.покретач BOSCH 0001-416-003 

45 Биксне (комплет) 1 комад      ел.покретач BOSCH 0001-416-003 

46 Бендикс ел.покретача  1 комад      ел.покретач BOSCH 0001-416-003 

47 Аутомат ел.покретача - комплет 1 комад      ел.покретач BOSCH 0001-416-003 

48 Реглер алтернатора 1 комад     алтернатор Magneti Marelli 24W 

49 Диодна плоча алтернатора 1 комад     алтернатор  IMagneti Marelli 24W 

50 Колектор ротора алтернатора 1 комад     алтернатор Magneti Marelli 24W 

51 Статор алтернатора 1 комад     алтернатор  Magneti Marelli 24W 

52 Лежај алтернатора предњи 1 комад     алтернатор  Magneti Marelli 24W 

53 Лежај алтернатора задњи 1 комад     алтернатор  Magneti Marelli 24W 

54 Предње ветробранско стакло 1 комад       

55 Стоп лампа - задња лева 1 комад       

56 Стоп лампа - задња десна 1 комад       

57 Ретровизор возачевих врата 1 комад       

58 Ретровизор сувозачевих врата 1 комад       

* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова и његовог произвођача 
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Фап 2634 (107kw) 1997 годиште 

Ред
ни 

број 
Назив артикла 

Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена 
Укупан              
износ 

Напомена 

1 Цилиндар кочница задњи 2 комад       

2 Цилиндар кочница предњи 2 комад       

3 Вентил кипера у кабини 1 комад       

4 Вентил кипера испод шасије 1 комад       

5 Брезони точка предњи (еуро комплет) 10 комад       

6 Брезони точка задњи (еуро комплет) 10 комад       

7 Вентил кипера испод шасије 1 комад       

8 Корпа квачила 1 комад       

9 Ламела квачила (фрикциони диск) 1 комад       

10 Стоп лампа (тип за Мерцедеса) 2 комад       

11 Цилиндар квачила у кабини 2 комад       

12 Цилиндар квачила на мењачу 2 комад       

* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова и његовог произвођача 

              

Фап 1418 (134kw) 1990 годиште 
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Ред
број 

Назив артикла 
Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена 
Укупан              
износ 

Напомена 

1 Пакнови предњи - гарнитура 1 комад       

2 Пакнови задњи - гарнитура 1 комад       

3 Добоши предњи 1 комад       

4 Добоши задњи 1 комад       

5 Цилиндар кочница предњи - ваздушни 1 комад       

6 Цилиндар кочница задњи - ваздушни 1 комад       

7 Цилиндар квачила у кабини 1 комад       

8 Цилиндар квачила на мењачу 1 комад       

9 Вентил ручне кочнице 1 комад       

10 Пумпа за гориво (АЦ - пумпа) 1 комад       

11 
Срце диференцијала (конусно-тањирасти 
сет са тркачима) 

1 комад       

12 Полуосовина 2 комад       

15 Брезони точка предњи (еуро комплет) 10 комад       

16 Брезони точка задњи (еуро комплет) 10 комад       

17 Заптивач главе (дихтунг) 6 комад       

19 Виско вентилатор 1 комад       

20 Габаритно светло 2 комад       

21 Гумице баланс штангле 2 комад       

22 Лежајеви упорне споне 2 комад       

23 Упорна спона 2 комад       

24 Попречна спона 2 комад       
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25 Пумпа за воду 1 комад       

26 Пумпа волана 1 комад       

27 Цилиндар кочнице у кабини - уљани 1 комад       

28 
Цилиндар кочнице на шасији - 
комбиновани 

1 комад       

29 Сет клипа са карикама 1 комад       

30 Хилзна 1 комад       

31 Гумице за хилзне 1 комад       

32 
Комплет лезајева радилице (лежеци + 
летећи) 

1 комад       

33 Семеринг радилице предњи 1 комад       

34 Семеринг радилице задњи 1 комад       

35 Вентил усисни 1 комад       

36 Вентил издувни 1 комад       

37 Гарнитура гумица вентила 1 комад       

38 Пумпа за уље 1 комад       

39 Сет квачила 1 комад       

40 Лежајеви у мењачу 1 комад       

42 Носач четкице са четкицама  1 комад     
 ел.покретач DELCO REMY 
19024274 4Kw 24V 

43 Биксне (комплет) 1 комад     
 ел.покретач DELCO 
REMY19024274 4Kw 24V 

44 Бендикс ел.покретача  1 комад     
 ел.покретач DELCO 
REMY19024274 4Kw 24V 

45 Аутомат ел.покретача - комплет 1 комад     
 ел.покретач DELCO 
REMY19024274 4Kw 24V 
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46 Реглер алтернатора 1 комад     алтернатор Magneti Marelli 24W 

47 Диодна плоча алтернатора 1 комад     алтернатор Magneti Marelli 24W 

48 Колектор ротора алтернатора 1 комад     алтернатор  Magneti Marelli 24W 

49 Статор алтернатора 1 комад     алтернатор  Magneti Marelli 24W 

50 Лежај алтернатора предњи 1 комад     алтернатор  Magneti Marelli 24W 

51 Лежај алтернатора задњи 1 комад     алтернатор  Magneti Marelli 24W 

52 Предње ветробранско стакло 1 комад       

53 Стоп лампа - задња лева 1 комад       

54 Стоп лампа - задња десна 1 комад       

55 Ретровизор возачевих врата 1 комад       

56 Ретровизор сувозачевих врата 1 комад        

* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова и његовог произвођача 

            

Рено ВОМА (129kw) 1996. годиште 

Ред
ни 

број 
Назив артикла 

Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена 
Укупан              
износ 

Напомена 

1 Пакнови предњи - гарнитура 1 комад       

2 Пакнови задњи - гарнитура 1 комад       

3 Добоши предњи 1 комад       

4 Добоши задњи 1 комад       

5 Цилиндар кочница предњи - ваздушни 1 комад       
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6 Цилиндар кочница задњи - ваздушни 1 комад       

7 Цилиндар квачила у кабини 1 комад       

8 
Цилиндар квачила на мењачу - 
комбиновани 

1 комад       

9 Вентил ручне кочнице 1 комад       

10 Пумпа за гориво (АЦ - пумпа) 1 комад       

11 
Срце диференцијала (конусно-тањирасти 
сет са тркачима) 

1 комад       

12 Полуосовина 2 комад       

13 Вентил кипера испод шасије 1 комад       

14 Брезони точка предњи (еуро комплет) 10 комад       

15 Брезони точка задњи (еуро комплет) 10 комад       

16 Заптивач главе (дихтунг) 3 комад       

17 Виско вентилатор 1 комад       

18 Габаритно светло 2 комад       

19 Гумице баланс штангле 2 комад       

20 Лежајеви упорне споне 2 комад       

21 Упорна спона 1 комад       

22 Попречна спона 1 комад       

23 Пумпа за воду 1 комад       

24 Пумпа волана 1 комад       

25 Цилиндар кочнице у кабини - уљани 1 комад       

26 
Цилиндар кочнице на шасији - 
комбиновани 

1 комад       

27 Сет клипа са карикама 1 комад       
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28 Хилзна 1 комад       

29 Гумице за хилзне 1 комад       

30 
Комплет лежајева радилице (лежеци + 
летећи) 

1 комад       

31 Семеринг радилице предњи 1 комад       

32 Семеринг радилице задњи 1 комад       

33 Вентил усисни 1 комад       

34 Вентил издувни 1 комад       

35 Гарнитура гумица вентила 1 комад       

36 Пумпа за уље 1 комад       

37 Сет квачила 1 комад       

38 Редуктор за укључивање пумпе 1 комад       

39 Лежајеви у мењачу 1 комад       

40 Хидраулични клип кипе 1 комад       

41 Носач четкице са четкицама  1 комад      ел.покретач BOSCH 

42 Биксне (комплет) 1 комад      ел.покретач BOSCH 

43 Бендикс ел.покретача  1 комад      ел.покретач BOSCH 

44 Аутомат ел.покретача - комплет 1 комад      ел.покретач BOSCH 

45 Реглер алтернатора 1 комад     алтернатор VALEO 24V  

46 Диодна плоча алтернатора 1 комад     алтернатор  VALEO 24V  

47 Колектор ротора алтернатора 1 комад     алтернатор  VALEO 24V  

48 Статор алтернатора 1 комад     алтернатор  VALEO 24V  

49 Лежај алтернатора предњи 1 комад     алтернатор  VALEO 24V  

50 Лежај алтернатора задњи 1 комад     алтернатор VALEO 24V  
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51 Предње ветробранско стакло 1 комад       

52 Стоп лампа - задња лева 1 комад       

53 Стоп лампа - задња десна 1 комад       

54 Ретровизор возачевих врата 1 комад       

55 Ретровизор сувозачевих врата 1 комад       

* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова и његовог произвођача 

              

Рено КОРПА (147kw) 1992. годиште 

Ред
ни 

број 
Назив артикла 

Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена 
Укупан              
износ 

Напомена 

1 Пакнови предњи - гарнитура 1 комад       

2 Пакнови задњи - гарнитура 1 комад       

3 Добоши предњи 1 комад       

4 Добоши задњи 1 комад       

5 Цилиндар кочница предњи - ваздушни 1 комад       

6 Цилиндар кочница задњи - ваздушни 1 комад       

7 Цилиндар квачила у кабини 1 комад       

8 Цилиндар квачила на мењачу 1 комад       

9 Вентил ручне кочнице 1 комад       

10 Корпа квачила 1 комад       

11 Ламела квачила (фрикциони диск) 1 комад       
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12 Друк лежај 1 комад       

13 Пумпа горива (АС пумпа) 1 комад       

14 Пумпа управљача 1 комад       

15 Водена пумпа 1 комад       

16 Носач четкице са четкицама  1 комад      ел.покретач DELCO REMY 

17 Биксне (комплет) 1 комад      ел.покретач DELCO REMY 

18 Бендикс ел.покретача  1 комад      ел.покретач DELCO REMY 

19 Аутомат ел.покретача - комплет 1 комад      ел.покретач DELCO REMY 

20 Реглер алтернатора 1 комад     алтернатор VALEO 24V  

21 Диодна плоча алтернатора 1 комад     алтернатор  VALEO 24V  

22 Колектор ротора алтернатора 1 комад     алтернатор  VALEO 24V  

23 Статор алтернатора 1 комад     алтернатор  VALEO 24V  

24 Лежај алтернатора предњи 1 комад     алтернатор  VALEO 24V  

25 Лежај алтернатора задњи 1 комад     алтернатор  VALEO 24V  

26 Предње ветробранско стакло 1 комад       

27 Стоп лампа - задња лева 1 комад       

28 Стоп лампа - задња десна 1 комад       

29 Ретровизор возачевих врата 1 комад       

30 Ретровизор сувозачевих врата 1 комад       

* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова и његовог произвођача 

            

Вовло ФЛ180 (132kw) 2001. годиште 
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Ред
ни 

број 
Назив артикла 

Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена 
Укупан              
износ 

Напомена 

1 Плочице предње 2 комад       

2 Плочице задње 2 комад       

3 Дискови предњи 2 комад       

4 Дискови задњи 2 комад       

5 Цилиндар кочница предњи 1 комад       

6 Цилиндар кочница задњи 1 комад       

7 Цилиндар квачила у кабини 1 комад       

8 Цилиндар квачила на мењачу 1 комад       

9 Вентил ручне кочнице 1 комад       

10 Електрична пумпа горива 1 комад       

    Укупно:   

* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова и његовог произвођача 

            

Резервни делови - Радне машине - Партија 5 

 
Вениери ВФ 9.23 (84kw) 2002. Годиште 

 
Ред
ни 

Назив артикла 
Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена 
Укупан              
износ 

Напомена 
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број 

1 Пумпа управљача 1 комад       

2 Хидраулична пумпа за транспорт 1 комад       

3 Диференцијал предњи 1 комад       

4 Диференцијал задњи 1 комад       

5 Електро инсталација (комплетна) 1 комад       

6 Maгнетни вентил 1 комад       

7 Зуби за кашику 3 комад       

8 Клип задње стопе 1 комад       

9 Фиксатори задње руке 4 комад       

10 Бочни редуктори са семеринзима 1 комад       

11 Главни кочиони цилиндар 1 комад       

12 Сајла команде предње кашике 1 комад       

13 О-ринг гимице Ø16*3 10 комад       

14 Пумпа горива ниског притиска (АЦ пумпа) 1 комад       

15 Носач четкице са четкицама  1 комад      ел.покретач LEKTRIKA  

16 Биксне (комплет) 1 комад      ел.покретач LEKTRIKA  

17 Бендикс ел.покретача  1 комад      ел.покретач LEKTRIKA  

18 Аутомат ел.покретача - комплет 1 комад      ел.покретач LEKTRIKA  

19 Реглер алтернатора 1 комад     алтернатор MOTRONIC 12V  

20 Диодна плоча алтернатора 1 комад     алтернатор  MOTRONIC 12V  

21 Колектор ротора алтернатора 1 комад     алтернатор  MOTRONIC 12V  

22 Статор алтернатора 1 комад     алтернатор  MOTRONIC 12V  



94 

 

23 Лежај алтернатора предњи 1 комад     алтернатор  MOTRONIC 12V  

24 Лежај алтернатора задњи 1 комад     алтернатор  MOTRONIC 12V  

52 Предње ветробранско стакло 1 комад       

53 Стоп лампа - задња лева 1 комад       

54 Стоп лампа - задња десна 1 комад       

55 Ретровизор возачевих врата 1 комад       

56 Ретровизор сувозачевих врата 1 комад       

* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова и његовог произвођача 

            

Скип Б-51 (на трактору ИМТ 577) 1990. годиште  

Ред
ни 

број 
Назив артикла 

Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена 
Укупан              
износ 

Напомена 

1 Кочиони цилиндар задњег точка 2 комад       

2 Водена пумпа 1 комад       

3 Брезони предњег точка 12 комад       

4 Брезони задњег точка 16 комад       

5 Пумпа хидраулике 1 комад       

6 Бочни редуктори 4 комад       

7 Кочиона клешта 1 комад       

8 Кочиона ламела 1 комад       

9 Кочионо црево 1 комад       
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10 Хладњак воде 1 комад       

11 
Предњи рукавац са аксијалним лежајем и 
бикснама 

1 комад       

12 Сет квачила 1 комад       

13 Спона  1 комад       

14 Лежај точка предњи - комплет 1 комад     
(два лежаја,семеринг и навртка 
лежаја) 

15 Лежај точка задњи - комплет 1 комад     
(два лежаја,семеринг и навртка 
лежаја) 

16 Пумпа горива ниског притиска (АЦ пумпа) 1 комад       

17 Носач четкице са четкицама  1 комад      ел.покретач ISKRA 3kW 

18 Биксне (комплет) 1 комад      ел.покретач ISKRA 3kW 

19 Бендикс ел.покретача  1 комад      ел.покретач ISKRA 3kW 

20 Аутомат ел.покретача - комплет 1 комад      ел.покретач ISKRA 3kW 

21 Реглер алтернатора 1 комад     алтернатор ISKRA 35A 

22 Диодна плоча алтернатора 1 комад     алтернатор  ISKRA 35A 

23 Колектор ротора алтернатора 1 комад     алтернатор  ISKRA 35A 

24 Статор алтернатора 1 комад     алтернатор  ISKRA 35A 

25 Лежај алтернатора предњи 1 комад     алтернатор  ISKRA 35A 

26 Лежај алтернатора задњи 1 комад     алтернатор  ISKRA 35A 

27 Предње ветробранско стакло 1 комад       

28 Стоп лампа - задња лева 1 комад       

29 Стоп лампа - задња десна 1 комад       

30 Ретровизор возачевих врата 1 комад       

31 Ретровизор сувозачевих врата 1 комад       
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* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова и његовог произвођача 
 
 
 
 
 

            

ФАИ 80 Д (53kw) 1990. годиште 

Ред
ни 

број 
Назив артикла 

Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена 
Укупан              
износ 

Напомена 

1 Пумпа хидраулике 1 комад       

2 Водена пумпа 1 комад       

3 Пумпа волана 1 комад       

4 Тастер прекидач 1 комад       

5 Хладњак воде 1 комад       

6 Лежај точка предњи 1 комад       

7 Лежај точка задњи 1 комад       

8 Носач четкице са четкицама  1 комад      ел.покретач LUKAS 

9 Биксне (комплет) 1 комад      ел.покретач LUKAS 

10 Бендикс ел.покретача  1 комад      ел.покретач LUKAS 

11 Аутомат ел.покретача - комплет 1 комад      ел.покретач LUKAS 

12 Реглер алтернатора 1 комад     алтернатор MAGNETON 12V  

13 Диодна плоча алтернатора 1 комад     алтернатор  MAGNETON 12V  
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14 Колектор ротора алтернатора 1 комад     алтернатор  MAGNETON 12V  

15 Статор алтернатора 1 комад     алтернатор  MAGNETON 12V  

16 Лежај алтернатора предњи 1 комад     алтернатор  MAGNETON 12V  

17 Лежај алтернатора задњи 1 комад     алтернатор  MAGNETON 12V  

18 Предње ветробранско стакло 1 комад       

19 Стоп лампа - задња лева 1 комад       

20 Стоп лампа - задња десна 1 комад       

21 Ретровизор возачевих врата 1 комад       

22 Ретровизор сувозачевих врата 1 комад       

* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова и његовог произвођача 

            

Чистилица УНИ ТРАК 2006. годиште 

Ред
ни 

број 
Назив артикла 

Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена 
Укупан              
износ 

Напомена 

1 Хидраулична пумпа за циклон 1 комад       

2 Хидраулична пумпа за четку 1 комад       

3 
Термостат мотора са сајлом 2,5 м (мотор 
Кубота (26kw)) 

1 комад       

4 Хладњак воде 1 комад       

5 Пумпа воде 1 комад       

6 Носач четкице са четкицама  1 комад      ел.покретач DENSO 

7 Биксне (комплет) 1 комад      ел.покретач  DENSO 
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8 Бендикс ел.покретача  1 комад      ел.покретач  DENSO 

9 Аутомат ел.покретача - комплет 1 комад      ел.покретач  DENSO 

10 Реглер алтернатора 1 комад     алтернатор DENSO 16678-64012 

11 Диодна плоча алтернатора 1 комад     алтернатор  DENSO 16678-64012 

12 Колектор ротора алтернатора 1 комад     алтернатор  DENSO 16678-64012 

13 Статор алтернатора 1 комад     алтернатор  DENSO 16678-64012 

14 Лежај алтернатора предњи 1 комад     алтернатор  DENSO 16678-64012  

15 Лежај алтернатора задњи 1 комад     
алтернатор  DENSO 16678-64012 
 

16 Стоп лампа - задња лева 1 комад       

17 Стоп лампа - задња десна 1 комад       

18 Ретровизор возачевих врата 1 комад       

19 Ретровизор сувозачевих врата 1 комад       

* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова и његовог произвођача 

          
  
 
 

  

JCB 4 CX (74,2w) 2005. годиште 

Ред
ни 

број 
Назив артикла 

Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена 
Укупан              
износ 

Напомена 

1 Пумпа хидраулике 1 комад       

2 Сет ПК каиша 1 комад     (затезач,2 ролера и ПК каиш) 

3 Водена пумпа 1 комад       



99 

 

4 Пумпа волана 1 комад       

5 Хладњак воде 1 комад       

6 Лежај точка предњи 1 комад       

7 Лежај точка задњи 1 комад       

8 Носач четкице са четкицама  1 комад      ел.покретач ISKRA 320/09026-2 

9 Биксне (комплет) 1 комад      ел.покретач ISKRA 320/09026-2 

10 Бендикс ел.покретача  1 комад      ел.покретач ISKRA 320/09026-2 

11 Аутомат ел.покретача - комплет 1 комад      ел.покретач ISKRA 320/09026-2 

12 Реглер алтернатора 1 комад     
алтернатор ISKRA 12V 95A 11201 
908 

13 Диодна плоча алтернатора 1 комад     
алтернатор  ISKRA 12V 95A 11201 
908 

14 Колектор ротора алтернатора 1 комад     
алтернатор  ISKRA 12V 95A 11201 
908 

15 Статор алтернатора 1 комад     
алтернатор  ISKRA 12V 95A 11201 
908  

16 Лежај алтернатора предњи 1 комад     
алтернатор  ISKRA 12V 95A 11201 
908 

17 Лежај алтернатора задњи 1 комад     
алтернатор  ISKRA 12V 95A 11201 
908 

18 Предње ветробранско стакло 1 комад       

19 Стоп лампа - задња лева 1 комад       

20 Стоп лампа - задња десна 1 комад       

21 Ретровизор возачевих врата 1 комад       

22 Ретровизор сувозачевих врата 1 комад       

* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова и његовог произвођача 
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Грејдер MG RG145 (107w) 1980. годиште 

Ред
ни 

број 
Назив артикла 

Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена 
Укупан              
износ 

Напомена 

1 Пумпа хидраулике 1 комад       

2 Водена пумпа 1 комад       

3 Пумпа волана 1 комад       

4 Хладњак воде 1 комад       

5 Лежај точка предњи 1 комад       

6 Лежај точка задњи 1 комад       

7 Носач четкице са четкицама  1 комад     
 ел.покретач ISKRA 24V SM1 
24/4/11 

8 Биксне (комплет) 1 комад     
 ел.покретач ISKRA 24V SM1 
24/4/11 

9 Бендикс ел.покретача  1 комад     
 ел.покретач ISKRA 24V SM1 
24/4/11 

10 Аутомат ел.покретача - комплет 1 комад     
 ел.покретач ISKRA 24V SM1 
24/4/11 

11 Реглер алтернатора 1 комад     алтернатор ISKRA 24V 35A 

12 Диодна плоча алтернатора 1 комад     алтернатор  ISKRA 24V 35A 

13 Колектор ротора алтернатора 1 комад     алтернатор  ISKRA 24V 35A 

14 Статор алтернатора 1 комад     алтернатор  ISKRA 24V 35A 

15 Лежај алтернатора предњи 1 комад     алтернатор  ISKRA 24V 35A 

16 Лежај алтернатора задњи 1 комад     алтернатор  ISKRA 24V 35A 
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17 Предње ветробранско стакло 1 комад       

18 Стоп лампа - задња лева 1 комад       

19 Стоп лампа - задња десна 1 комад       

20 Ретровизор возачевих врата 1 комад       

21 Ретровизор сувозачевих врата 1 комад       

22 Погонски ланац А40-1 1 комад       

* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова и његовог произвођача 

            

 
 
 

     

Трактор ИМТ 542 (30kw) 1991. годиште 

Ред
ни 

број 
Назив артикла 

Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена 
Укупан              
износ 

Напомена 

1 Добош кочиони 2 комад       

2 Пакнови добоша - гарнитура  1 комад        

3 Водена пумпа 1 комад       

4 Брезони предњег точка 12 комад       

5 Брезони задњег точка 16 комад       

6 Бочни редуктори 4 комад       

7 Сет квачила 1 комад       

8 Хладњак воде 1 комад       
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9 
Предњи рукавац са аксијалним лежајем и 
бикснама 

1 комад       

10 Спона  1 комад       

11 Лежај точка предњи - комплет 1 комад     
(два лежаја,семеринг и навртка 
лежаја) 

12 Лежај точка задњи - комплет 1 комад     
(два лежаја,семеринг и навртка 
лежаја) 

13 Пумпа горива ниског притиска (АЦ пумпа) 1 комад       

14 Носач четкице са четкицама  1 комад      ел.покретач ISKRA AZJ 3531 

15 Биксне (комплет) 1 комад      ел.покретач ISKRA AZJ 3531 

16 Бендикс ел.покретача  1 комад      ел.покретач ISKRA AZJ 3531 

17 Аутомат ел.покретача - комплет 1 комад      ел.покретач ISKRA AZJ  3531 

18 Реглер алтернатора 1 комад     алтернатор ISKRA 35A 

19 Диодна плоча алтернатора 1 комад     алтернатор  ISKRA 35A 

20 Колектор ротора алтернатора 1 комад     алтернатор  ISKRA 35A 

21 Статор алтернатора 1 комад     алтернатор  ISKRA 35A 

22 Лежај алтернатора предњи 1 комад     алтернатор  ISKRA 35A 

23 Лежај алтернатора задњи 1 комад     алтернатор  ISKRA 35A 

24 Предње ветробранско стакло 1 комад       

25 Стоп лампа - задња лева 1 комад       

26 Стоп лампа - задња десна 1 комад       

27 Ретровизор возачевих врата 1 комад       

28 Ретровизор сувозачевих врата 1 комад       

            

Трактор ИМТ 560 (42kw) 1991. годиште 
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Ред
ни 

број 
Назив артикла 

Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена 
Укупан              
износ 

Напомена 

1 Кочиони цилиндар задњег точка 2 комад       

2 Водена пумпа 1 комад       

3 Брезони предњег точка 12 комад       

4 Брезони задњег точка 16 комад       

5 Пумпа хидраулике 1 комад       

6 Бочни редуктори 4 комад       

7 Кочиона клешта 1 комад       

8 Кочиона ламела 1 комад       

9 Кочиони цилиндар задњег точка 1 комад       

10 Сет Квачила 1 комад       

11 Кочионо црево 1 комад       

12 Хладњак воде 1 комад       

13 
Предњи рукавац са аксијалним лежајем и 
бикснама 

1 комад       

14 Спона  1 комад       

15 Лежај точка предњи - комплет 1 комад     
(два лежаја,семеринг и навртка 
лежаја) 

16 Лежај точка задњи - комплет 1 комад     
(два лежаја,семеринг и навртка 
лежаја) 

17 Пумпа горива ниског притиска (АЦ пумпа) 1 комад        

18 Носач четкице са четкицама  1 комад      ел.покретач ISKRA AZJ 3114 

19 Биксне (комплет) 1 комад      ел.покретач ISKRA AZJ 3114 
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20 Бендикс ел.покретача  1 комад      ел.покретач ISKRA AZJ 3114 

21 Аутомат ел.покретача - комплет 1 комад      ел.покретач ISKRA AZJ 3114 

22 Реглер алтернатора 1 комад     алтернатор ISKRA 35A 

23 Диодна плоча алтернатора 1 комад     алтернатор  ISKRA 35A 

24 Колектор ротора алтернатора 1 комад     алтернатор  ISKRA 35A 

25 Статор алтернатора 1 комад     алтернатор  ISKRA 35A 

26 Лежај алтернатора предњи 1 комад     алтернатор  ISKRA 35A 

27 Лежај алтернатора задњи 1 комад     алтернатор  ISKRA 35A 

28 Предње ветробранско стакло 1 комад       

29 Стоп лампа - задња лева 1 комад       

30 Стоп лампа - задња десна 1 комад       

31 Ретровизор возачевих врата 1 комад       

32 Ретровизор сувозачевих врата 1 комад       

* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова и његовог произвођача 

Приколица ФАК 

Ред
ни 

број 
Назив артикла 

Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена 
Укупан              
износ 

Напомена 

1 Пакнови 2 комад       

2 Добоши 2 комад       

3 Брезони 16 комад        

4 Стоп лампа - задња лева 1 комад       
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5 Стоп лампа - задња десна 1 комад       

* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова и његовог произвођача 

Приколица МАЈЕВИЦА 

Ред
ни 

број 
Назив артикла 

Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена 
Укупан              
износ 

Напомена 

1 Пакнови 2 комад       

2 Добоши 2 комад       

3 Брезони 16 комад       

4 Стоп лампа - задња лева 1 комад       

5 Стоп лампа - задња десна 1 комад        

* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова и његовог произвођача 

Приколица ЗАСТАВА ТЕРА 

Ред
ни 

број 
Назив артикла 

Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена 
Укупан              
износ 

Напомена 

1 Пакнови 2 комад       

2 Добоши 2 комад       

3 Брезони 16 комад       

   4 Сајла ручне кочнице 1 комад       

5 Ударна руда 1 комад       

6 Стоп лампа - задња лева 1 комад       
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7 Стоп лампа - задња десна 1 комад       

* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова и његовог произвођача 

Тракторски мулчер (косачица), МКС 160 плус 

Ред
ни 

број 
Назив артикла 

Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена 
Укупан              
износ 

Напомена 

1 Лежај осовине 1309 2 комад       

2 Чекић нож 30 комад       

3 "Y" нож  30  комад       

4 Каиш клинасти 17*1225 Li 15 комад       

    Укупно:   

* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова и његовог произвођача 

Резервни делови - Ремени каишеви и филтери - Партија 6 

Ред
ни 

број 
Назив артикла 

Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена 
Укупан              
износ 

Напомена 

1 Филтер ваздуха C37 153 1 комад     Шкода Октавиа 2005 год. 

2 Филтер ваздуха 10.19.17/20 15 комад     Фиат ПАНДА 2002 год 

3 Филтер ваздуха 10.19.01/20 4 комад     Југо КОРАЛ, Застава ПОЛИ 

4 Филтер ваздуха 10.26.05/20 6 комад     Застава РИВАЛ 49.10 

5 Филтер ваздуха 10.26.03/20 6 комад     Застава РИВАЛ 35.8;35.10 

6 Филтер ваѕдуха W715 1 комад     Фиат Добло 



107 

 

7 Филтер ваздуха 10.21.01/20 1 комад     Лада НИВА 

8 Филтер ваѕдуха C42 192/1 1 комад     Meрцедес ВИТО 

9 Филтер ваздуха 10.26.07/20 2 комад     Ровокопач ВЕНИЕРИ 

10 Филтер ваздуха 10.26.08/20 2 комад     Ровокопач ВЕНИЕРИ 

11 Филтер ваздуха 129.142.04/20 2 комад     Ровокопач ФАИ 

12 Филтер ваздуха 13/28/05 1 комад     Ровокопач СКИП 

13 Филтер ваздуха F2564 1 комад     Утоваривач BOB-KAT S175 

14 Филтер ваздуха 11.18.15/20 6 комад     ФАП 1920;1921;1418 

15 Филтер ваздуха 11.18.01/10 6 комад     ФАП 1314 

16 Филтер ваздуха 5000802170 6 комад     Рено ВОМА 

17 Филтер ваздуха 2224 1 комад     Чистилица УНИ-ТРУК 

18 Филтер ваздуха 2225 1 комад     Чистилица УНИ-ТРУК 

19 Филтер ваздуха 6598362 1 комад     Багер БОБ-КАТ Е19 

20 Филтер ваздуха 6598492 1 комад     Багер БОБ-КАТ Е19 

21 Филтер ваздуха 475018CH1131 1 комад     ФАП 2228 

22 Филтер ваздуха 43.45.65.34/20 1 комад     ФАП 1732 

23 Филтер ваздуха 14.18.25/20 1 комад     Грејдер MG RG145 

24 Филтер ваздуха 11.18.24/20 1 комад     Грејдер MG RG145 

25 Филтер ваздуха CAF100744P 1 комад     ФИАТ Панда 2011г. 

26 Филтер ваздуха P600975 2 комад     Ровокопач ЈCB 4CX 

27 Филтер ваздуха P608533 2 комад     Ровокопач ЈCB 4CX 

28  Филтер уља 10.19.05/110 15 комад     
Фиат ПАНДА 2002 год, Југо 
Корал, Застава Поли 

29 Филтер уља HU726/2 1 комад     Шкода Октавиа 2005 год. 



108 

 

30 Филтер уља 40.60.16/110 1 комад     Застава Ривал 49.10;35.8;35.10 

31 Филтер уља 10.19.16/110 1 комад     Фиат Добло 

32 Филтер уља 10.21.04/110 1 комад     Лада НИВА 

33 Филрер уља HU718/1k 1 комад     Meрцедес ВИТО 

34 Филрер уља 13.28.06/110 1 комад     Ровокопач ВЕНИЕРИ 

35 Филрер уља 13.28.07/110 1 комад     Ровокопач ФАИ 

36 Филтер уља 13/28/07 1 комад     Ровокопач СКИП 

37 Филтер уља X04 1 комад     Утоваривач БОБ-КЕТ 

38 Филтер уља 71.89.06/10 1 комад     ФАП 1920;1921 

39 Филтер уља 36.18.04/110 1 комад     
ФАП 1418;Рено ВОМА;Рено 
КОРПА 

40 Филтер уља 11.18.01/10 1 комад     ФАП 1314 

41 Филтер уља 96.108.04/110 1 комад     Чистилица УНИ-ТРУК 

42 Филтер уља 6675517 1 комад     Багер БОБ-КАТ Е19 

43 Филтер уља 68.86.08/10 1 комад     ФАП 2228 

44 Филтер уља LP 3744 2 комад      ФАП 1732 

45 Филтер уља W610/3 1 комад     ФИАТ Панда 2011г. 

46 Филрер уља W950/38 1 комад     Ровокопач JCB 4CX 

47 Филтер горива WK 853/3 1 комад     Шкода Октавиа 2005 год. 

48 Филтер горива 10.23.05/130 10 комад     
Фиат ПАНДА, Југо Корал, Застава 
Поли 

49 Филтер горива 13.28.02/130 10 комад     Застава Ривал 49.10;35.8;35.10 

50 Филтер горива WK 854/5 1 комад     Фиат Добло 

51 Филтер горива WK 820/1 1 комад     Meрцедес ВИТО 
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52 Филтер горива 13/28/02 1 комад     Ровокопач СКИП 

53 Филтер горива 1257 1 комад     Утоваривач БОБ-КЕТ 

54 Филтер горива 43.59.02/30 1 комад     ФАП 1920;1921 

55 Филтер горива 43.59.01/30 1 комад     ФАП 1920;1921 

56 Филтер горива 11.18.02 1 комад     ФАП 1314 

57 Филтер горива 11.18.03 1 комад     ФАП 1314 

58 Филтер горива 36.18.05/130 1 комад     Рено ВОМА 

59 Филтер горива H173WK 1 комад     Чистилица УНИ-ТРУК 

60 Филтер горива 6667352 1 комад     Багер БОБ-КАТ Е19 

61 Филтер горива P65325 1 комад     Ровокопач JCB 4CX 

62 Ремени каиш 10*675 LA 1 комад     Фиат Панда 2002 год 

63 Ремени каиш АVX10*825 10 комад     Југо Корал  

64 Ремени каиш 10.925 LA 1 комад     Застава Ривал 

65 Ремени каиш 9,5*825 2 комад     Застава Поли 

66 Ремени каиш 13*1225 LA 2 комад     Ровокопач ВЕНИЕРИ 

67 Ремени каиш 13*1375 LA 3 комад     Ровокопач ФАИ80Д 

68 Ремени каиш 12,5*1269LI 3 комад     Ровокопач СКИП Б51 

69 Ремени каиш АVX13*1175 3 комад     Трактор ИМТ 560 

70 Ремени каиш 13*1275 3 комад     ФАП 1920 

71 Ремени каиш 13*1375 2 комад     ФАП 1921 

72 Ремени каиш 17*1650 LA 2 комад     ФАП 1314 

73 Ремени каиш 10*1100LA 1 комад     Чистилица УНИ-ТРУК 

74 Ремени каиш 10*1200LA 1 комад     Багер БОБ-КАТ Е19 
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75 Ремени каиш 13*925LA 1 комад     Багер БОБ-КАТ Е19 

76 Ремени каиш 22*1600 1 комад     Грејдер MG RG145 

77 Ремени каиш 13*1079LW 4 комад     Трактор ИМТ 542 

78 Ремени каиш 13*875 2 комад     Вибро-плоча 

79 Ремени каиш 13*800 LA 1 комад     Машина за сечење бетона 

80 Ремени каиш 10*1000 7 комад     Машина за сечење асфалта 

81 Ремени каиш 10*975LA 7 комад     Mашина за сечење асфалта 

82 Ремени каиш 17*1225 LI 3 комад     Мулчер МКС 160 

83 Ремени каиш 17*1500 LI 1 комад     Каиш пумпе за воду 

84 Ремени каиш 13*1975 LA 7 комад     Kаиш фекалне пумпе 

85 Ремени каиш13*1200 7 комад     / 

86 Ремени каиш 13*1200 3 комад     / 

87 Ремени каиш 17*2150 LI 2 комад     / 

88 ПК каиш 5ПK1150 3 комад     ФИАТ Панда 2011г. 

89 ПК каиш 6ПК1660 3 комад     Шкода Октавиа 2005 год. 

90 ПК каиш 4ПК688 2 комад     
Фиат Панда 2002 г 

91 ПК каиш 6ПК1815 2 комад     Фиат Добло 

92 ПК каиш ПК2263 1 комад     Мерцедес Вито 

93 Лежај 208-208(2Т) 2 комад     Посипач соли 

94 Лежај 210-210(2Т) 2 комад     Посипач соли 

95 Лежај 212-212(2Т) 2 комад     Посипач соли 

    Укупно:   

* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова и његовог произвођача 


