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На основу члана 63. став 1. закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» 

број 124/2012, 14/15 и 68/15),  

Комисија за јавну набавку образована Решењем в.д. директора Управе за 

заједничке послове покрајинских органа број 109-404-162/2020-01 од 16.06.2020. године 

п р и п р е м и л а   ј е 
 

 

 

 

 

 

I ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА - СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА ПРОГРАМ ФИАТ И ЗАСТАВА  

ЈНОП 27/2020 

 

 

 

 

 

1) У конкурсној документацији у делу 6. Обрасци који чине саставни део 

понуде, постојећи  Образац 6.2. – Образац структуре понуђене цене замењује се новим 

обрасцем структуре понуђене цене, који се налази у прилогу. 

2) У осталом делу Конкурсна документација за предметну набавку остаје 

непромењена. 

3) Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са овом изменом и на НОВОМ 

ОБРАСЦУ. 

4) Схдоно ставу 1. члана 63. ЗЈН наручилац ће Измену Конкурсне 

документације, без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници. 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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НОВИ ОБРАЗАЦ 

6.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

ПОНУЂАЧА ____________________________________________________ 

у поступку доделе уговора о јавној набавци услуга – сервисирање возила програм Фиат и Застава  

(ЈНОП 27/2020) 

 

Ред. 
број 

НАЗИВ 
Потребан 

број норма 
часова 

Јединична 
цена норма часа 

без пдв 

Јединична цена 
норма часа са пдв 

Укупно без ПДВ 
(3*4) 

Укупно са ПДВ 
(3*5) 

1 2 3 4 5 6 7 

A. УСЛУГА  РЕДОВНОГ СЕРВИСИРАЊА, ВАНРЕДНИХ СЕРВИСНИХ ПОПРАВКИ  И ДИЈАГНОСТИКЕ  ЗА ВОЗИЛА МАРКЕ „FIAT PUNTO 1.2“, „FIAT 

PANDA1.2“ 

1 

Редован сервис ( замена моторног уља и 

свих филтера,контрола комплетног возила 

у сервисном интервалу) 

     

2 

Редован велики сервис ( замена моторног 

уља и свих филтера,замена водене 

пумпе,сета зупчења ,пк каиша,шпанера пк 

каиша и контрола комплетног возила у 

сервисном интервалу) 

     

3 
Компјутерска дијагностика и ресетовање 

компјутера 
     

4 Замена сета предњих кочионих плочица      

5 Замена предњих кочионих дискова      

6 Замена кочионих чељусти - појединачно      

7 Замена задњих кочионих дискова/добоша      

8 Замена кочионих цилиндара - појединачно      

9 
Замена сета задњих кочионих 

плочица/облога 
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10 Замена главног кочионог цилиндра      

11 Замена сајли ручне кочнице      

12 
Замена лежаја предњег точка - 

појединачно 
     

13 Замена лежаја задњег точка - појединачно      

14 
Замена хомокинетичког зглоба - 

појединачно 
     

15 Замена манжетне хомокинетичког зглоба      

16 Замена манжетне до мењача      

17 Замена полуосовине - појединачно      

18 Замена краја споне - појединачно      

19 Замена летве управљача      

20 Замена предњег амортизера - појединачно      

21 Замена задњег амортизера - појединачно      

22 Замена гуме амортизера - појединачно      

23 Замена одбојне гуме - појединачно      

24 Замена упорних спона - појединачно      

25 Замена шоља амортизера - појединачно      

26 Замена зглоба до мењача - појединачно      

27 Замена рамена - појединачно      

28 Замена кугли - појединачно      

29 Замена силен блока - појединачно      

30 
Замена сета квачила (ламела,корпа и друк 

лежај) 
     

31 Замена замајца      
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32 Замена алтернатора      

33 Замена алнасера      

34 Поправка алтернатора      

35 Поправка алнасера      

36 Замена ауспуха      

37 Замена горње издувне гране ауспуха      

38 Замена главчине точка - појединачно      

39 Замена предње виљушке - појединачно      

40 Замена задње виљушке - појединачно      

41 
Замена горњих носача мотора - 

појединачно 
     

42 Замена доњих носача мотора - појединачно      

43 Замена главе мотора      

44 Замена свећица - појединачно      

45 Замена сета каблова свећица      

46 Замена бобине      

47 Замена акумулатора      

48 Замена клинастог каиша      

49 
Замена предњих кочионих црева - 

појединачно 
     

50 
Замена задњих кочионих црева - 

појединачно 
     

51 Пуњење климе      

52 
Замена сета метлица брисача (предње и 

задње) 
     

53 Замена пк каиша      
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54 Замена ролера пк каиша      

55 Замена шпанера пк каиша      

56 Замена пумпе горива      

57 Замена сијалице фара      

58 Замена сијалице задњег светла      

59 Замена примарног цилиндра квачила      

60 Замена секундарног цилиндра квачила      

61 Замена електромотора подизача стакла      

62 Замена подизача стакла - појединачно      

63 
Замена електричне пумпе у резервоару 

горива 
     

64 Замена предњег фара - појединачно      

65 Замена задњег светла - појединачно      

66 Замена контакт браве      

67 Замена хладњака климе      

68 Замена компресора климе      

69 Замена хладњака расхладне течности      

70 Замена пумпе за воду      

71 Замена термодавача      

72 
Замена електромотора брисача - 

појединачно 
     

73 Замена амортизера задњих врата      

74 Замена електронике паљења      

75 Замена ламбда сонде      
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76 Замена челичне фелне точка      

77 
Замена електро вентилатора на хладњаку 

мотора 
     

78 
Замена електро вентилатора у кабини 

возила 
     

79 Замена грејача мотора - појединачно      

80 Замена аблендера      

81 Замена пумпе високог притиска      

82 Замена виско вентилатора      

83 Замена ЕГР вентила      

84 Замена протокомера      

85 Замена термостата      

86 Замена серво пумпе      

87 Замена браве врата - појединачно      

88 Замена полуге брисача - појединачно      

89 Замена флеџи цеви ауспуха      

90 Замена светла таблице      

91 Замена главне споне      

92 Замена интеркулера      

93 Замена црева интеркулера      

94 Замена ксенон сијалице      

95 Замена ременице алтернатора      

96 Замена бризгаљки - појединачно      

97 Замена браве гепека      
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98 Замена хидроподизача - појединачно      

99 Замена црева хладњака - појединачно      

100 Полирање фара - појединачно      

101 Замена рукохвата врата - појединачно      

102 Замена нивелатора фарова      

103 Замена носача мењача      

104 Замена сензора АБС - појединачно      

105 Замена делова задњег вешања      

106 Замена резервоара горива      

107 Замена картера уља      

108 
Замена посуде за прање ветробранског 

стакла 
     

109 
Замена мотора посуде за прање 

ветробранског стакла 
     

110 Замена сирене - појединачно      

111 
Замена сензора (брегасте осовине, 

радилице...) - појединачно 
     

112 Замена опруге амортизера - појединачно      

113 Замена манжетне летве волана      

114 Поправка инсталације (врата, седишта...)      

115 Замена + кодирање рачунара мотора      

116 Замена сајли бирача брзина - појединачно      

117 Замена лежајева у мењачу      

118 
Замена семеринга (полуосовина, 

радилице..) - појединачно 
     

119 Замена (досипанје) антифриза      
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Б.  УСЛУГА РЕДОВНОГ СЕРВИСИРАЊА, ВАНРЕДНИХ СЕРВИСНИХ ПОПРАВКИ И ДИЈАГНОСТИКЕ ЗА ВОЗИЛА МАРКЕ „FIAT GRANDE PUNTO 1.3“ 

1 

Редован сервис ( замена моторног уља и 

свих филтера,контрола комплетног возила 

у сервисном интервалу) 

 
    

2 
Компјутерска дијагностика и ресетовање 

компјутера 
     

3 Замена сета предњих кочионих плочица      

4 Замена предњих кочионих дискова      

5 Замена кочионих чељусти - појединачно      

6 Замена задњих кочионих дискова/добоша      

7 Замена кочионих цилиндара - појединачно      

8 
Замена сета задњих кочионих 

плочица/облога 
     

9 Замена главног кочионог цилиндра      

10 Замена сајли ручне кочнице      

11 
Замена лежаја предњег точка - 

појединачно 
     

12 Замена лежаја задњег точка - појединачно      

13 
Замена хомокинетичког зглоба - 

појединачно 
     

14 Замена манжетне хомокинетичког зглоба      

15 Замена манжетне до мењача      

16 Замена полуосовине - појединачно      

17 Замена краја споне - појединачно      

18 Замена летве управљача      

19 Замена предњег амортизера - појединачно      

20 Замена задњег амортизера - појединачно      

21 Замена гуме амортизера - појединачно      
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22 Замена одбојне гуме - појединачно      

23 Замена упорних спона - појединачно      

24 Замена шоља амортизера - појединачно      

25 Замена зглоба до мењача - појединачно      

26 Замена рамена - појединачно      

27 Замена кугли - појединачно      

28 Замена силен блока - појединачно      

29 
Замена сета квачила (ламела,корпа и друк 

лежај) 
     

30 Замена замајца      

31 Замена алтернатора      

32 Замена алнасера      

33 Поправка алтернатора      

34 Поправка алнасера      

35 Замена ауспуха      

36 Замена горње издувне гране ауспуха      

37 Замена главчине точка - појединачно      

38 Замена предње виљушке - појединачно      

39 Замена задње виљушке - појединачно      

40 
Замена горњих носача мотора - 

појединачно 
     

41 Замена доњих носача мотора - појединачно      

42 Замена дизни дизел мотора      

43 Замена главе мотора      

44 Замена акумулатора      



11/22 
 

45 
Замена предњих кочионих црева - 

појединачно 
     

46 
Замена задњих кочионих црева - 

појединачно 
     

47 Пуњење климе      

48 
Замена сета метлица брисача (предње и 

задње) 
     

49 Замена пк каиша      

50 Замена ролера пк каиша      

51 Замена шпанера пк каиша      

52 Замена пумпе горива      

53 Замена сијалице фара      

54 Замена сијалице задњег светла      

55 Замена примарног цилиндра квачила      

56 Замена секундарног цилиндра квачила      

57 Замена електромотора подизача стакла      

58 Замена подизача стакла - појединачно      

59 
Замена електричне пумпе у резервоару 

горива 
     

60 Замена предњег фара - појединачно      

61 Замена задњег светла - појединачно      

62 Замена контакт браве      

63 Замена хладњака климе      

64 Замена компресора климе      

65 Замена хладњака расхладне течности      

66 Замена пумпе за воду      
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67 Замена термодавача      

68 
Замена електромотора брисача - 

појединачно 
     

69 Замена амортизера задњих врата      

70 Замена електронике паљења      

71 Замена ламбда сонде      

72 Замена челичне фелне точка      

73 
Замена електро вентилатора на хладњаку 

мотора 
     

74 
Замена електро вентилатора у кабини 

возила 
     

75 Замена грејача мотора - појединачно      

76 Замена аблендера      

77 Замена пумпе високог притиска      

78 Замена флекси цеви ауспуха      

79 Замена вентила иберлауфа      

80 Замена ЕГР вентила      

81 Замена сензора АБС - појединачно      

82 Замена задњег моста      

83 Замена резервоара горива      

84 Замена картера уља      

85 
Замена посуде за прање ветробранског 

стакла 
     

86 
Замена мотора посуде за прање 

ветробранског стакла 
     

87 Замена сирене - појединачно      
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88 
Замена сензора (брегасте осовине, 

радилице...) - појединачно 
     

89 Замена опруге амортизера - појединачно      

90 Замена манжетне летве волана      

91 Поправка инсталације (врата, седишта...)      

92 Замена термостата      

93 Замена + кодирање рачунара мотора      

94 Замена сајли бирача брзина - појединачно      

95 Замена лежајева у мењачу      

96 
Замена семеринга (полуосовина, 

радилица...) - појединачно 
     

97 Замена ланца са ланчаницама      

В. УСЛУГА  РЕДОВНОГ СЕРВИСИРАЊА, ВАНРЕДНИХ СЕРВИСНИХ ПОПРАВКИ  И ДИЈАГНОСТИКЕ  ЗА ВОЗИЛА МАРКЕ „FIAT TALENTO“ 

1 

Редован сервис ( замена моторног уља и свих 

филтера,контрола комплетног возила у сервисном 

интервалу) 

     

2 

Редован велики сервис ( замена моторног уља и свих 

филтера,замена водене пумпе,сета зупчења ,пк 

каиша,шпанера пк каиша и контрола комплетног 

возила у сервисном интервалу) 

     

3 
Компјутерска дијагностика и ресетовање 

компјутера 
     

4 Замена сета предњих кочионих плочица      

5 Замена предњих кочионих дискова      

6 Замена кочионих чељусти - појединачно      

7 Замена задњих кочионих дискова/добоша      

8 Замена кочионих цилиндара - појединачно      

9 
Замена сета задњих кочионих 

плочица/облога 
     

10 Замена главног кочионог цилиндра      

11 Замена сајли ручне кочнице      

12 Замена лежаја предњег точка -      
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појединачно 

13 Замена лежаја задњег точка - појединачно      

14 
Замена хомокинетичког зглоба - 

појединачно 
     

15 Замена манжетне хомокинетичког зглоба      

16 Замена манжетне до мењача      

17 Замена полуосовине - појединачно      

18 Замена краја споне - појединачно      

19 Замена летве управљача      

20 Замена предњег амортизера - појединачно      

21 Замена задњег амортизера - појединачно      

22 Замена гуме амортизера - појединачно      

23 Замена одбојне гуме - појединачно      

24 Замена упорних спона - појединачно      

25 Замена шоља амортизера - појединачно      

26 Замена зглоба до мењача - појединачно      

27 Замена рамена - појединачно      

28 Замена кугли - појединачно      

29 Замена силен блока - појединачно      

30 
Замена сета квачила (ламела,корпа и друк 

лежај) 
     

31 Замена замајца      

32 Замена алтернатора      

33 Замена алнасера      

34 Поправка алтернатора      

35 Поправка алнасера      

36 Замена ауспуха      

37 Замена горње издувне гране ауспуха      

38 Замена главчине точка - појединачно      

39 Замена предње виљушке - појединачно      

40 Замена задње виљушке - појединачно      

41 
Замена горњих носача мотора - 

појединачно 
     

42 Замена доњих носача мотора -      
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појединачно 

43 Замена главе мотора      

44 Замена акумулатора      

45 Замена клинастог каиша      

46 
Замена предњих кочионих црева - 

појединачно 
     

47 
Замена задњих кочионих црева - 

појединачно 
     

48 Пуњење климе      

49 
Замена сета метлица брисача (предње и 

задње) 
     

50 Замена пк каиша      

51 Замена ролера пк каиша      

52 Замена шпанера пк каиша      

53 Замена пумпе горива      

54 Замена сијалице фара      

55 Замена сијалице задњег светла      

56 Замена примарног цилиндра квачила      

57 Замена секундарног цилиндра квачила      

58 Замена електромотора подизача стакла      

59 Замена подизача стакла - појединачно      

60 
Замена електричне пумпе у резервоару 

горива 
     

61 Замена предњег фара - појединачно      

62 Замена задњег светла - појединачно      

63 Замена контакт браве      

64 Замена хладњака климе      

65 Замена компресора климе      

66 Замена хладњака расхладне течности      

67 Замена пумпе за воду      

68 Замена термодавача      

69 
Замена електромотора брисача - 

појединачно 
     

70 Замена амортизера задњих врата      
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71 Замена електронике паљења      

72 Замена ламбда сонде      

73 Замена челичне фелне точка      

74 
Замена електро вентилатора на хладњаку 

мотора 
     

75 
Замена електро вентилатора у кабини 

возила 
     

76 Замена грејача мотора - појединачно      

77 Замена аблендера      

78 Замена пумпе високог притиска      

79 Замена виско вентилатора      

80 Замена ЕГР вентила      

81 Замена протокомера      

82 Замена термостата      

83 Замена серво пумпе      

84 Замена браве врата - појединачно      

85 Замена полуге брисача - појединачно      

86 Замена флекс цеви ауспуха      

87 Замена светла таблице      

88 Замена главне споне      

89 Замена интеркулера      

90 Замена црева интеркулера      

91 Замена ременице алтернатора      

92 Замена дизни дизел мотора      

93 Замена браве гепека      

94 Замена хидроподизача - појединачно      

95 Замена црева хладњака - појединачно      

96 Полирање фара - појединачно      

97 Замена рукохвата врата - појединачно      

98 Замена нивелатора фарова      

99 Замена носача мењача      

100 Замена сензора АБС - појединачно      

101 Замена делова задњег вешања      

102 Замена картера уља      
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103 
Замена посуде за прање ветробранског 

стакла 
     

104 
Замена мотора посуде за прање 

ветробранског стакла 
     

105 Замена сирене - појединачно      

106 
Замена сензора (брегасте осовине, 

радилице...) - појединачно 
     

107 Замена опруге амортизера - појединачно      

108 Замена манжетне летве волана      

109 Поправка инсталације (врата, седишта...)      

110 Замена сајли бирача брзина - појединачно      

111 Замена лежајева у мењачу      

112 
Замена семеринга (полуосовина, 

радилице..) - појединачно 
     

Г. УСЛУГА  РЕДОВНОГ СЕРВИСИРАЊА, ВАНРЕДНИХ СЕРВИСНИХ ПОПРАВКИ  И ДИЈАГНОСТИКЕ  ЗА ВОЗИЛА МАРКЕ „ZASTAVA“ 

1 

Редован сервис ( замена моторног уља и 

свих филтера,контрола комплетног возила у 

сервисном интервалу) 

     

2 

Редован велики сервис ( замена моторног 

уља и свих филтера,замена водене 

пумпе,сета зупчења ,пк каиша,шпанера пк 

каиша и контрола комплетног возила у 

сервисном интервалу) 

     

3 Замена сета предњих кочионих плочица      

4 Замена предњих кочионих дискова      

5 Замена кочионих чељусти - појединачно      

6 Замена задњих кочионих дискова/добоша      

7 Замена кочионих цилиндара - појединачно      

8 
Замена сета задњих кочионих 

плочица/облога 
     

9 Замена главног кочионог цилиндра      

10 Замена сајли ручне кочнице      
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11 Замена лежаја предњег точка - појединачно      

12 Замена лежаја задњег точка - појединачно      

13 
Замена хомокинетичког зглоба - 

појединачно 
     

14 Замена манжетне хомокинетичког зглоба      

15 Замена манжетне до мењача      

16 Замена полуосовине - појединачно      

17 Замена краја споне - појединачно      

18 Замена летве управљача      

19 Замена предњег амортизера - појединачно      

20 Замена задњег амортизера - појединачно      

21 Замена гуме амортизера - појединачно      

22 Замена одбојне гуме - појединачно      

23 Замена упорних спона - појединачно      

24 Замена шоља амортизера - појединачно      

25 Замена зглоба до мењача - појединачно      

26 Замена рамена - појединачно      

27 Замена кугли - појединачно      

28 Замена силен блока - појединачно      

29 
Замена сета квачила (ламела,корпа и друк 

лежај) 
     

30 Замена замајца      

31 Замена алтернатора      

32 Замена алнасера      

33 Поправка алтернатора      
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34 Поправка алнасера      

35 Замена ауспуха      

36 Замена горње издувне гране ауспуха      

37 Замена главчине точка - појединачно      

38 Замена предње виљушке - појединачно      

39 Замена задње виљушке - појединачно      

40 Замена горњих носача мотора - појединачно      

41 Замена доњих носача мотора - појединачно      

42 Замена главе мотора      

43 Замена свећица - појединачно      

44 Замена сета каблова свећица      

45 Замена бобине      

46 Замена акумулатора      

47 Замена клинастог каиша      

48 
Замена предњих кочионих црева - 

појединачно 
     

49 
Замена задњих кочионих црева - 

појединачно 
     

50 
Замена сета метлица брисача (предње и 

задње) 
     

51 Замена пк каиша      

52 Замена ролера пк каиша      

53 Замена шпанера пк каиша      

54 Замена пумпе горива      

55 Замена сијалице фара      
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56 Замена сијалице задњег светла      

57 Замена примарног цилиндра квачила      

58 Замена секундарног цилиндра квачила      

59 Замена подизача стакла - појединачно      

60 
Замена електричне пумпе у резервоару 

горива 
     

61 Замена предњег фара - појединачно      

62 Замена задњег светла - појединачно      

63 Замена контакт браве      

64 Замена хладњака климе      

65 Замена хладњака расхладне течности      

66 Замена пумпе за воду      

67 Замена термодавача      

68 
Замена електромотора брисача - 

појединачно 
     

69 Замена амортизера задњих врата      

70 Замена електронике паљења      

71 Замена челичне фелне точка      

72 
Замена електро вентилатора на хладњаку 

мотора 
     

73 
Замена електро вентилатора у кабини 

возила 
     

74 Замена аблендера      

75 Замена пумпе високог притиска      

76 Замена термостата      

77 Замена браве врата - појединачно      
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78 Замена полуге брисача - појединачно      

79 Замена флеџи цеви ауспуха      

80 Замена светла таблице      

81 Замена главне споне      

82 Замена ременице алтернатора      

83 Замена бризгаљки - појединачно      

84 Замена браве гепека      

85 Замена хидроподизача - појединачно      

86 Замена црева хладњака - појединачно      

87 Полирање фара - појединачно      

88 Замена рукохвата врата - појединачно      

89 Замена носача мењача      

90 Замена сензора АБС - појединачно      

91 Замена делова задњег вешања      

92 Замена картера уља      

93 
Замена посуде за прање ветробранског 

стакла 
     

94 
Замена мотора посуде за прање 

ветробранског стакла 
     

95 Замена сирене - појединачно      

96 
Замена сензора (брегасте осовине, 

радилице...) - појединачно 
     

97 Замена опруге амортизера - појединачно      

98 Замена манжетне летве волана      

99 Поправка инсталације (врата, седишта...)      
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ПОНУЂАЧ 

                                     ________________________ 
                                                                                                                                                              (потпис овлашћеног лица 

100 Замена сајли бирача брзина - појединачно      

101 Замена лежајева у мењачу      

102 
Замена семеринга (полуосовина, 

радилице..) - појединачно 
     

103 Замена сајле ручне кочнице      

104 Замена сајле квачила      

105 Замена - (досипање) уља  у мењачу      

106 Замена - (досипање) антифриза      

Укупна понуђена цена без ПДВ:  

Укупна понуђена цена са ПДВ:  

Напомена:У предметној набавци током периода трајања уговора неће се вршити усклађивање цена (учешће трошкова материјала, рада, енергената), те није 
потребно наводити/дати процентуално учешће одређене врсте трошкова, с обзиром на то да тај податак није неопходан. 


