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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО 

ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

Број: 404-02-00029/4-2/2017-02 

Датум: 16. јун 2017. године 

Б е о г р а д 

 
 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

Комисија у поступку јавне набавке број 6/2017–Текуће поправке и одржавaње опреме за саобраћај врши  

 

 

Измену и допуну конкурсне документације 

 

 

1) Тачка 4. Подношење понуда на страни 9 део „Понуда мора да садржи” мења се тачка 3) тако да сада гласи: 

Образац понуде по партијама (попуњен потписан и оверен печатом).  

 

2) Страна 13 тачка 16.2 Цена карактеристичних делова  (ЦД) израчунава се сабирањем следећих делова мења се тако 

што се дели на партије и сада гласи:  

 
Р.бр Карактеристични делови и потрошни 

материјал 

Р.бр Карактеристични делови и потрошни материјал 

 Партија 1 (Мазда 3)  Партија 2 (Ауди А4) 

  1 Сет шпанера зуб каиша 

1 Лежај шпанера кан. каиша 2 Лежај шпанера кан. каиша 

2 Каиш канални 3 Каиш канални 

3 Лежај шпанера кан. каиша 4 Лежај шпанера кан. каиша 

4 Ременица радилице 5 Ременица радилице 

5 Пумпа за воду 6 Пумпа за воду 

6 Антифриз (1л) 7 Антифриз (4л) 

7 Потрошни материјал за сервис климе 8 Потрошни материјал за сервис климе 

8 Ситни потрошни материјал за велики сервис 

(силикон/дихт маса и сл.) 

9 Ситни потрошни материјал за велики сервис 

(силикон/дихт маса и сл.) 

9 Моторно уље (5л) 10 Моторно уље (5л) 

10 Филтер моторног уља 11 Филтер моторног уља 

11 Филтер климе 12 Филтер климе 

12 Филтер ваздуха 13 Филтер ваздуха 

13 Филтер горива 14 Филтер горива 

14 Хомокинетички зглоб 15 Хомокинетички зглоб 

15 Лежај точка предњи 16 Лежај точка предњи 

16 Дискови предњи (пар) 17 Диск предњи (пар) 

17 Дискови задњи (пар) 18 Дискови задњи (пар) 

18 Пакнови предњи (пар) 19 Пакнови предњи (пар) 

19 Пакнови задњи (пар) 20 Пакнови задњи (пар) 

20 Амортизер задњи 21 Амортизер задњи 

21 Амортизер предњи 22 Амортизер предњи 

22 Фар  предњи  23 Фар  предњи  

23 Стоп светло задње 24 Стоп светло задње 

24 Фелна алуминијумска 25 Фелна алуминијумска 

25 Сијалица предња 26 Сијалица предња 

26 Сијалица задња 27 Сијалица задња 

27 Акумулатор 28 Акумулатор 

28 Компресор климе 29 Компресор климе 

29 Сет (обухвата 2 гуме) зимских гума (према 
препоруци произвођача) 

30 Сет (обухвата 2 гуме) зимских гума (према препоруци 
произвођача) 

30 
Сет (обухвата 2 гуме)   летњих гума (према 

препоруци произвођача возила ) 
31 

Сет (обухвата 2 гуме)   летњих гума (према препоруци 

произвођача возила) 
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У осталом делу тачка 16.2 остаје непромењена. 

 

3) Страна 14 тачка 16.3 Број норма сати за најчешће интервенције  (НС) се израчунава сабирањем следећих услуга 

мења се тако што се дели на партије и сада гласи: 
Р.бр. Партија 1 (Мазда 3) Р.бр Партија 2 (Ауди А4) 

 Број норма сати за најчешће интервенције:  Број норма сати за најчешће интервенције: 

1 Сервис ( обухвата број норма сати за ставке 1 до 8 из табеле 

карактеристичних делова за партију 1 на страни 13) 

1. Велики сервис  (обухвата број норма сати за замену ставки 1до 9 из табеле 

карактеристичних резервних делова за партију 2 на страни 13 и све остале 

неопходно за његово извршење) 

2 Мали сервис (обухвата број норма сати за замену уља, филтера за уље, 

ваздух, филтера климе, филтера за гориво и проверу нивоа кочионе и 

расхладне течности) 

2. Мали сервис (обухвата број норма сати за замену уља, филтера за уље, ваздух, 

филтера климе, филтера за гориво и проверу нивоа кочионе и расхладне 

течности) 

3 Замена моторног уља 3. Замена моторног уља 

4 Замена филтера моторног уља 4. Замена филтера моторног уља 

5 Замена филтера климе 5. Замена филтера климе 

6 Замена филтера за ваздух 6. Замена филтера за ваздух 

7 Замена хомокинетичког зглоб 7. Замена хомокинетичког зглоб 

8 Замена лежаја точка предњег 8 Замена лежаја точка предњег 

9 Замена дискова предњих (пар) 9 Замена дискова предњих (пар) 

10 Замена дискова задњих (пар) 10 Замена дискова задњих (пар) 

11 Замена пакнова предњих (пар) 11 Замена пакнова предњих (пар) 

12 Замена пакнова задњих (пар) 12 Замена пакнова задњих (пар) 

13 Замена амортизера задњег 13 Замена амортизера задњег 

14 Замена амортизера предњег 14 Замена амортизера предњег 

15 Замена фара  предњег (обухвата и и подешавање и замену сијалица) 15 Замена фара  предњег (обухвата и и подешавање и замену сијалица) 

16 Замена стоп светла (обухвата и замену сијалица) 16 Замена стоп светла (обухвата и замену сијалица) 

17 Замена сијалице предње 17 Замена сијалице предње 

18 Замена сијалице задње 18 Замена сијалице задње 

19 Замена и контрола капацитета акумулатора 19 Замена и контрола капацитета акумулатора 

20 Замена компресора климе 20 Замена компресора климе 

21 
Крпљење гуме (обухвата монтажу, демонтажу, проверу притиска и 

балансирање гуме) 
21 

Крпљење гуме (обухвата монтажу, демонтажу, проверу притиска и 

балансирање гуме) 

22 
Замена сета (обухвата 2 гуме)  гума зимске/летње (ова усклуга обухвата 

монтажу, демонтажу, проверу притиска и балансирање целог сета гума) 
22 

Замена сета (обухвата 2 гуме)  гума зимске/летње (ова усклуга обухвата 

монтажу, демонтажу, проверу притиска и балансирање целог сета гума) 

23 Ресетовање компјутера 23. Ресетовање компјутера 

У осталом делу тачка 16.3 остаје непромењена. 

 
4) Страна 21 Део 2 мења се тачка 1) и сада гласи: 1) Образац понуде по партијама (попуњен, потписан и печатиран);  

 

5) Страна 22 Образац понуде ЈН број 6/2017 брише се и уместо њега додају се:   

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БРОЈ 6/2017 ПАРТИЈА 1 

Понуђач подноси понуду: 1)  САМОСТАЛНО; 2) ЗАЈЕДНИЧКИ; 3) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ (заокружити 

или болдовати релевантно) 

 

Пословно име и седиште  понуђача:  

Број понуде и датум понуде:  

Предмет понуде*:  Партија 1:  Услуга сервисирања и 

одржавања возила Мазда 3 

Име особе за контакт:  

e-mail:  

Телефон и факс:  

ПИБ: 

Мат. Бр.: 

шифра делатности: 

 

Назив банке и број рачуна:  

Лице овлашћено за потпис уговора:  

Величина привредног субјекта (микро, мало, 

средње или велико привредно друштво):  
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Рок важности понуде (не мање од 60 дана):  

1. ЦЕНА УСЛУГА: дин. без ПДВ-а  дин. са ПДВ-ом 

1.1. Цена норма сата за аутомехничарске услуге :   

1.2. Цена норма сата за аутоелектричарске услуге:   

1.3. Цена норма сата за вулканизерске услуге:   

1.4. Цена норма сата за аутолимарске услуге :   

1.5. Цена норма сата за лакирерске услуге:   

 

 

 

2.ЦЕНА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ДЕЛОВА  И 

ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА:  
дин. без ПДВ-а  дин. са ПДВ-ом 

1.Лежај шпанера кан. каиша   

2. Каиш канални   

3. Лежај шпанера кан. каиша   

4. Ременица радилице   

5.Пумпа за воду   

6. Антифриз (1л)   

7. Потрошни материјал за сервис климе   

8. Ситни потрошни материјал за велики сервис 

(силикон/дихт маса и сл.) 

  

9. Моторно уље (5л)   

10. Филтер моторног уља   

11. Филтер климе   

12. Филтер ваздуха   

13. Филтер горива   

14. Хомокинетички зглоб   

15. Лежај точка предњи   

16. Дискови предњи (пар)   

17. Дискови задњи (пар)   

18. Пакнови предњи (пар)   

19. Пакнови задњи (пар)   

20. Амортизер задњи   

21. Амортизер предњи   

22. Фар  предњи    

23. Стоп светло задње   

24 .Фелна алуминијумска   

25. Сијалица предња   

26. Сијалица задња   

27. Акумулатор   

28. Компресор климе   

29. Сет (обухвата 2 гуме) зимских гума (према 

препоруци произвођача возила) 
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30. Сет (обухвата 2 гуме)   летњих гума (према 

препоруци произвођача возила) 
  

УКУПНО ЦЕНА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ 

ДЕЛОВА (1-30): 
  

  

3. БРОЈ НОРМА САТИ ЗА НАЈЧЕШЋЕ 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ (сате дати у облику 

децималног записа највише на две децимале) 

БРОЈ НОРМА САТИ 

1. Сервис ( обухвата број норма сати за ставке 1 до 

8 из табеле карактеристичних делова за партију 1) 

 

2. Мали сервис (обухвата број норма сати за 

замену уља, филтера за уље, ваздух, филтера 

климе, филтера за гориво и проверу нивоа кочионе 

и расхладне течности) 

 

3. Замена моторног уља  

4. Замена филтера моторног уља  

5. Замена филтера климе  

6. Замена филтера за ваздух  

7. Замена хомокинетичког зглоб  

8. Замена лежаја точка предњег  

9. Замена дискова предњих (пар)  

10. Замена дискова задњих (пар)  

11 .Замена пакнова предњих (пар)  

12. Замена пакнова задњих (пар)  

13. Замена амортизера задњег  

14. Замена амортизера предњег  

15. Замена фара  предњег (обухвата подешавање и 

замену сијалица) 

 

16. Замена стоп светла (обухвата и замену 

сијалица) 

 

17 .Замена сијалице предње  

18 .Замена сијалице задње  

19 .Замена и контрола капацитета акумулатора  

20 .Замена компресора климе  

21 .Крпљење гуме (обухвата монтажу, демонтажу, 

проверу притиска и балансирање гуме) 

 

22. Замена сета (обухвата 2 гуме)  гума 

зимске/летње (ова усклуга обухвата монтажу, 

демонтажу, проверу притиска и балансирање 

целог сета гума) 

 

23. Ресетовање компјутера  

УКУПАН БРОЈ НОРМА САТИ (1-23):  
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Опциона услуга (на захтев Наручиоца у току 

извршења уговора) одлагање, чување и заштита 2 

сета гума (4 гуме) за период од 12 месеци*:  

без ПДВ-а  са ПДВ-ом 

  

Гаранција на извршене услуге:  12 месеци 

 

Гаранција на уграђене делове: пренесена гаранција произвођача  

временска или у пређеним километрима, 

шта пре истекне, у случају да је гаранција 

произвођача дела мања од 12 месеци, 

дајемо гаранцију од 12 месеци;  

 

Рок извршења специфицицираних услуга/ уградње 

специфицираних делова и материјала:  

најдуже до 48 сати од пријема захтева 

Наручиоца 

 

Рок за извршење неспецифицираних 

услуга/уградње неспецифираних делова:  

најдуже до 5 дана од упућивања захтева 

Наручиоца 

 

Рок за поправку аутомобила у случају хаварија 

услед које је настала штета већа од 150.000,00 дин. 

најдуже 30 дана од упућивања захтева 

Наручиоца 

 

Рок за извршење услуге шлеповања у земљи: 
најдуже до 12 сати од упућивања захтева 

Наручиоца; 

Рок за извршење услуге шлеповања у 

иностранству: 

најдуже до 36 сати од упућивања захтева 

Наручиоца; 

Рок плаћања у данима од дана пријема рачуна: 45 дана 

Попуст на понуђене карактеристичне услуге и 

делове изражен у % (опционо) ***:  
____% 

 

Место: 
М.П. 

Понуђач 

Датум:  

 

Напомене: 

*Сваку страницу обрасца понуде ОБАВЕЗНО ПОТПИСАТИ И СНАБДЕТИ ПЕЧАТОМ; 

 

**Опциона услуга коју понуђач није у обавези понудити; 

 

*** Попуст је опционог карактера, ако је попуст на понуђене карактеристичне услуге и делове понуђен не улази у 

сам критеријум оцене понуда. Попуст  је пуноважан од тренутка закључења уговора и исказује се у сваком рачуну у 

току трајања уговора као појединачна ставка; 

 

У случају да понуђач конкурише на обе партије доставља овај образац понуде за сваку партију појединчано.  

 

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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и:  

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БРОЈ 6/2017 ПАРТИЈА 2 

Понуђач подноси понуду: 1)  САМОСТАЛНО; 2) ЗАЈЕДНИЧКИ; 3) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ (заокружити 

или болдовати релевантно) 

 

Пословно име и седиште  понуђача:  

Број понуде и датум понуде:  

Предмет понуде*:  Партија 2:  Услуга сервисирања и 

одржавања возила Ауди А4 

Име особе за контакт:  

e-mail:  

Телефон и факс:  

ПИБ: 

Мат. Бр.: 

шифра делатности: 

 

Назив банке и број рачуна:  

Лице овлашћено за потпис уговора:  

Величина привредног субјекта (микро, мало, 

средње или велико привредно друштво):  

  

Рок важности понуде (не мање од 60 дана):  

1. ЦЕНА УСЛУГА: дин. без ПДВ-а  дин. са ПДВ-ом 

1.1. Цена норма сата за аутомехничарске услуге :   

1.2. Цена норма сата за аутоелектричарске услуге:   

1.3. Цена норма сата за вулканизерске услуге:   

1.4. Цена норма сата за аутолимарске услуге :   

1.5. Цена норма сата за лакирерске услуге:   

 

 

 

2.ЦЕНА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ДЕЛОВА И 

ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА:  
дин. без ПДВ-а  дин. са ПДВ-ом 

1.Сет шпанера зуб каиша   

2.Лежај шпанера кан. каиша   

3. Каиш канални   

4. Лежај шпанера кан. каиша   

5. Ременица радилице   

6. Пумпа за воду   

7. Антифриз (4л)   

8. Потрошни материјал за сервис климе   

9. Ситни потрошни материјал за велики сервис (силикон/дихт маса и сл.)   

10. Моторно уље (5л)   
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11. Филтер моторног уља   

12. Филтер климе   

13. Филтер ваздуха   

14. Филтер горива   

15. Хомокинетички зглоб   

16. Лежај точка предњи   

17. Диск предњи (пар)   

18. Дискови задњи (пар)   

19. Пакнови предњи (пар)   

20. Пакнови задњи (пар)   

21. Амортизер задњи   

22. .Амортизер предњи   

23. Фар  предњи    

24 .Стоп светло задње   

25 Фелна алуминијумска    

26. Сијалица предња   

27 .Сијалица задња   

28. Акумулатор   

29. Компресор климе   

30. Сет (обухвата 2 гуме) зимских гума (према 

препоруци произвођача) 
  

31 .Сет (обухвата 2 гуме)   летњих гума (према 

препоруци произвођача возила) 
  

УКУПНО ЦЕНА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ 

ДЕЛОВА (1-31): 
  

  

3. БРОЈ НОРМА САТИ ЗА НАЈЧЕШЋЕ 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ (сате дати у облику 

децималног записа највише на две децимале) 

БРОЈ НОРМА САТИ 

1. Велики сервис  (обухвата број норма сати за 

замену ставки 1до 9 из табеле карактеристичних 

резервних делова за партију 2 и све остало 

неопходно за његово извршење) 

 

2. Мали сервис (обухвата број норма сати за 

замену уља, филтера за уље, ваздух, филтера 

климе, филтера за гориво и проверу нивоа кочионе 

и расхладне течности) 

 

3. Замена моторног уља  

4. Замена филтера моторног уља  

5. Замена филтера климе  

6. Замена филтера за ваздух  

7. Замена хомокинетичког зглоб  

8. Замена лежаја точка предњег  

9. Замена дискова предњих (пар)  
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10. Замена дискова задњих (пар)  

11 .Замена пакнова предњих (пар)  

12. Замена пакнова задњих (пар)  

13. Замена амортизера задњег  

14. Замена амортизера предњег  

15. Замена фара  предњег (обухвата и и 

подешавање и замену сијалица) 

 

16. Замена стоп светла (обухвата и замену 

сијалица) 

 

17 .Замена сијалице предње  

18 .Замена сијалице задње  

19 .Замена и контрола капацитета акумулатора  

20 .Замена компресора климе  

21 .Крпљење гуме (обухвата монтажу, демонтажу, 

проверу притиска и балансирање гуме) 

 

22. Замена сета (обухвата 2 гуме)  гума 

зимске/летње (ова усклуга обухвата монтажу, 

демонтажу, проверу притиска и балансирање 

целог сета гума) 

 

23. Ресетовање компјутера  

УКУПАН БРОЈ НОРМА САТИ (1-23):  

  

Опциона услуга (на захтев Наручиоца у току 

извршења уговора) одлагање, чување и заштита 2 

сета гума (4 гуме) за период од 12 месеци*:  

без ПДВ-а  са ПДВ-ом 

  

Гаранција на извршене услуге:  12 месеци 

 

Гаранција на уграђене делове: пренесена гаранција произвођача  

временска или у пређеним километрима, 

шта пре истекне, у случају да је гаранција 

произвођача дела мања од 12 месеци, 

дајемо гаранцију од 12 месеци;  

 

Рок извршења специфицицираних услуга/ уградње 

специфицираних делова и материјала:  

најдуже до 48 сати од пријема захтева 

Наручиоца 

 

Рок за извршење неспецифицираних 

услуга/уградње неспецифираних делова:  

најдуже до 5 дана од упућивања захтева 

Наручиоца 

 

Рок за поправку аутомобила у случају хаварија 

услед које је настала штета већа од 150.000,00 дин. 

најдуже 30 дана од упућивања захтева 

Наручиоца 

 

Рок за извршење услуге шлеповања у земљи: 
најдуже до 12 сати од упућивања захтева 

Наручиоца; 

Рок за извршење услуге шлеповања у 

иностранству: 

најдуже до 36 сати од упућивања захтева 

Наручиоца; 
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Рок плаћања у данима од дана пријема рачуна: 45 дана 

Попуст на понуђене карактеристичне услуге и 

делове изражен у % (опционо) ***:  
____% 

 

Место: 
М.П. 

Понуђач 

Датум:  

 

Напомене: 

*Сваку страницу обрасца понуде ОБАВЕЗНО ПОТПИСАТИ И СНАБДЕТИ ПЕЧАТОМ; 

 

**Опциона услуга коју понуђач није у обавези понудити; 

 

*** Попуст је опционог карактера, ако је попуст на понуђене карактеристичне услуге и делове понуђен не улази у 

сам критеријум оцене понуда. Попуст  је пуноважан од тренутка закључења уговора и исказује се у сваком рачуну у 

току трајања уговора као појединачна ставка; 

 

У случају да понуђач конкурише на обе партије доставља овај образац понуде за сваку партију појединчано.  

 

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.  

 
6) Модел уговора на страни (36- 41) мења се: 

 члан 2. тако што се након става 1. додаје став 2. који гласи: „Уговорене услуге Добављач ће 

обављати у складу са правилима струке, са пажњом доброг привредника и добрим пословним 

обичајима.”  

 члан 4. став 2. тако да сада став 2 гласи: Добављач је дужан да најкасније у року од 7 дана од дана 

закључења уговора, преда Наручиоцу важећи ценовник резервних делова у електронској форми, као 

и важеће нормативе (који морају бити у складу са правилима струке) и мора се придржавати истих у 

току важења овог уговора. 

Због природе измена и допуна Комисија ће данас 16. јуна 2017. објавити пречишћен текст конкурсне 

документације према којем су понуђачи дужни да саставе понуду. 

Рок за подношење понуда се продужава на 26. јун 2017. године до 09:00, а јавно отварање понуда обавиће 

се истог дана у 09:30 о чему ће комисија објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

 

 
                                                                                                               За Комисију 

Милан Божовић, дипл. прав.  

Доставити: 

 

‒ Порталу ЈН; 

‒ архиви; 

 

 

 


