
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења за јавну набавку број 404-02-

243/2016-11 

 

У вези поступка јавне набавке мале вредности број 404-02-243/2016-11 за доделу 

уговора о набавци услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом резервних 

делова, редни број 1.2.9. за коју је позив објављен на Порталу Управе за јавне набавке 

www.portal.ujn.gov.rs као и на интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs 

03.06.2016. године, Наручиоцу је, дана 08.06.2016. године електронском поштом стигао 

допис потенцијалног понуђача са постављеним питањима следећег садржаја: 

„На страни 39 два пута се јавља замена сета квачила. Молимо вас да исправите 

ту греску.“ 

 

У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС бр. 124/12, 14/2015, 68/2015), а у складу са конкурсном документацијом, 

Комисија даје следећи одговор: 

Приликом припреме обрасца финансијске понуде за возило PEUGEOT 206 

поткрала се грешка с обзиром да се на два места појављује услуга „замена сета 

квачила“. Молимо да уважите ову техничку грешку Наручиоца. У прилогу овог 

појашњења налази се измењен образац финансијске понуде за PEUGEOT 206. 

 

                                                                                                   КОМИСИЈА 

 

 

 

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези са 

припремањем понуде представљају саставни део конкурсне документације. 
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Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

 Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

 

7) PEUGEOT 206 

ВРСТА УСЛУГЕ 

ЦЕНА РАДА ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА 

НОРМА 

ЧАС 

(време) 

ЦЕНА 

ПО 

НОРМА 

ЧАСУ 

без 

ПДВ-а           

ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА РАДА 

без ПДВ-а                  

количина 

Цена по 

јединици 

мере 

ЦЕНА 

РЕЗЕРВНИХ 

ДЕЛОВА без 

ПДВ-а 

1 2 3 4=2х3 5 6 7=5х6 

замена филтера за уље            

замена филтера за ваздух            

замена филтера за гориво            

замена моторног уља           

замена кочионе течности            

замена филтера климе           

замена пумпе за воду            

замена свећица и каблова           

замена сета зупчастог каиша            

замена акумулатора           

замена антифриза           

замена метлица брисача           

замена силен блока предњег           

замена силен блока задњег           

замена летве волана           

замена предњег амортизера (обе 

стране) 
       

 
  

замена задњег амортизера (обе 

стране) 
       

 
  

замена анласера           

замена алтернатора           

замена термостата           

замена кондензатора климе           

замена вентилатора хладњака           

замена комлетног ауспуха           

замена  плочице (два точка)           

замена дискова (два точка)           

замена мотора предњих брисача           

замена сајле ручне кочнице           

замена сета квачила са скидањем 

мењача 
       

 
  

замена сета ПК каиша           

замена ламбда сонде           

замена  пумпе за гориво           

УКУПНО без ПДВ-а   

УКУПНО са ПДВ-ом   

 

 

 

 

 

 ПОНУЂАЧ 
М.П. - потпис - 

  


