
 
Наручилац:  Установа Спортскицентар „Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору 
Адреса: Зеленибулеварбб 
Место: 19210 Бор 
Број: Н-37/2022 
Датум: 01.02.2022. године 

 
Предмет: Позив за подношење понуде 
 
Поштовани, 
 
 Позивамо Вас да у поступку набавке на коју се Закон не примењује на основу члана 27. став 1. 
тачка 1) ЗЈН, набавка Услуга број 56 у Плану набавки на које се Закон не примењује, Остале поправке и 
одржавање опреме за саобраћај, доставите понуду: 
 

Предмет набавке: Одржавање и редовно сервисирање три службена аутомобила 

Рок за достављање 
понуде: 

04.02.2022. године у 1200 часова 

Отварање понуда: 04.02.2022. године у 1230 часова у просторији Службе набавке 

Начин достављања 

понуде: 

1. попуњен потписан и скениран образац понуде на e-mail:  nabavka.uscbor@gmail.com 
или 
2. попуњен и потписан образац понуде лично или поштом на адресу Установа Спортски 
центар „Бобана Момчиловић Величковић“, ул. Зелени булевар бб, 19210 Бор с 
назнаком поступка за које се понуда доставља 

Обавезни елементи 
понуде: 

Попуњен и оверен образац понуде  

Критеријум за избор 

најповољније 

понуде: 

1. Економски најповољнија понуда по основу критеријума „трошка“ са следећим 
елементима критеријума и методологијом за доделу пондера за сваки од елемената 
критеријума: 
а) Цена услуге  – 50 пондера; 
б) Цена карактеристичних делова и потрошног материјала – 30 пондера; 
ц) Број норма сати за најчешће интервенције – 20 пондера. 
2. У случају једнаких бројева пондера предност за избор имаће Понуђач који понуди 
дужи рок плаћања, уколико Понуђачи имају исти рок плаћања предност ће имати 
Понуђач који је раније послао своју понуду. 

Особа за контакт и 

давање додатних 

појашњења:  

Милена Радуловић, 030/434-730, 060/3831035, 
Додатна појашњења се траже и дају електронском поштом на  e-mail: 

nabavka.uscbor@gmail.com 
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2. ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ УСЛУГА 
 Предмет набавке су Услуге - Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај, које су 
власништво Установе Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“ тип и модели возила: 
”, запремина мотора:1690 цм3, снага мотора:61KW, година производње 2012. година, погонско гориво: 
бензин 1)„Dacia Logan”, модел „1.5 DCI”, број шасије, запремина мотора:1500 цм3, снага мотора:63KW, година 
производње 2010. година, погонско гориво: дизел 
2).„Dacia Sandero”, модел „1.4”, запремина мотора: 1390цм3, снага мотора:55KW, година производње 2007. 
година, погонско гориво: бензин + плин;  
3)„Lada”, модел  “Niva + плин; 

Остале поправке и одржавање опреме за саобраћајподразумевају 
‒ аутомеханичарске услуге;  
‒ аутоелектричарске услуге; 
‒ аутолимарске услуге;  
‒ аутолакирерске услуге;  
‒ вулканизерске услуге (вулканизерске услуге обухватају замену гума, центрирање и балансирање точка); 

 сервисирање (одржавање) возила које обухвата редовно сервисирање возила, ванредно сервисирање 
возила и преглед возила са детекцијом кварова; 

 услугу техничког прегледа; 

 редовно сервисирање возила обухвата пружање сервисних услуга на одређени број пређених 
километара, односно на одређени временски период, а према налогу Наручиоца; 

 поправка возила обухвата отклањање уоченог квара - недостатака на возилу и његово стављање у 
редовну  функцију, а према налогу Наручиоца; 

 преглед возила са детекцијом кварова се врши по налогу Наручиоца; 

 уградња  нових  резервних делова подразумева потребну замену делова у сваком конкретном случају; 

 обезбеђење услуге шлеп службе у земљи по условима као Ауто мото савез Србије (у даљем тексту: АМСС) 
или повољнијим условима до најближег сервиса са којим Наручилац има закључен уговор; 

 шлеповање, односно одвожење возила Понуђач је дужан да започне у року од  120 минута у Бору  и на 
даљинама  до 100 км од Бора, рачунајући према даљинару АМСС;  

 обим захтеваних услуга може бити и проширен у случају да се за тим укаже потреба, али само уз писану 
сагласност и налог за рад, дат од стране Наручиоца.  

 за сваки тип возила морају бити уграђени нови, некоришћени резервни делови према препоруци 
произвођача. Резервни део мора да има декларацију и по могућности  са бар кодом  уграђених 
резервних делова.  

Резервни делови и ценовник резервних делова 

 Цена резервних делова пада на терет Наручиоца. 

 Понуђач је дужан да уграђује одговарајуће резервне делове за тај тип возила. 

 Подаци о извршеним интервенцијама (услугама), уграђеним деловима, датумом интервенције и 
километражом када је интервенција извршена,  уписују се у сервисну књижицу Наручиоца, коју 
Наручилац води за свако возило. Сервисну књижицу потписује овлашћено лице Наручиоца и Пружаоца 
услуга, извршена интервенција се оверава печатом Пружаоца услуга. 

 Наручилац ће предметну услугу користити највише до максималног износа процењене вредности за 
предметну набавку (у овај износ укључена је услуга поправке и одржавања опреме за саобраћај, као и 
цена резервних делова). 

 Понуђач је дужан да приликом пружања услуге која је предмет набавке, примењује све 
потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник 
РС” бр. 101/05, 91/15 и др.). 
 Понуђач је дужан да замењене делове на предметним добрима, делове који нису 
функционални, односно нису за употребу, након сагласности представника Наручиоца, збрине о свом трошку 
и поступи са предметним отпадом у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике 
Србије” бр. 36/09, 88/10 и др.) и важећим подзаконским актима. 

 

Место: 
М.П. 

Потпис понуђача 

Датум:  



3. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА  
Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда по основу критеријума 

„трошка“. Уговор ће се доделити понуђачу који има највећи број пондера. Пондери за сваки критеријум и 
сваки појединачни подкритеријум заокружују се на две децимале. Уколико две или више понуда имају исту 
најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок 
плаћања. У случају истог понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача 
који је раније послао своју понуду. 

Рб. Елементи критеријума су: Бројпондера 

16.1 Цена услуге (ЦУ) 50 

16.2 Цена карактеристичних делова и потрошног материјала (ЦД)  30 

16.3 Број норма сати за најчешће интервенције (НС) 20 

 

3.1 
Цена услуге (ЦУ) се израчунава сабирањем следећих подкритеријума:  

3.1.1. 
Подкритеријум цена норма сата за аутомеханичарске услуге (у даљем тексту: Ца) носи 20 пондера и 
израчунава се према формули:  

Ца= Најнижа понуђена цена   х 20 
Цена посматраног понуђача 
 

3.1.2. 
Подкритеријум цена норма сата за аутоелектричарске услуге ( у даљем тексту: Це) носи 15 пондера и 
израчунава се према формули:  

Це= Најнижа понуђена цена   х 15 
Цена посматраног понуђача 
 

3.1.3. 
Подкритеријум цена норма сата за вулканизерске услуге ( у даљем тексту: Цв) носи 7,5 пондера и израчунава 
се према формули:  

Цв= Најнижа понуђена цена   х 7,5 
Цена посматраног понуђача 
 

3.1.4 
Подкритеријум цена норма сата за аутолимарске услуге ( у даљем тексту Цал) носи 2,5 пондера и израчунава 

се према формули:   
Цал= Најнижа понуђена цена   х 2,5 

Цена посматраног понуђача 
 

3.1.5 
Подкритеријум цена норма сата за лакирерске услуге ( у даљем тексту Цл) носи 2,5 пондера и израчунава се 

према формули:   
 
Цл= 

Најнижа понуђена цена   х 2,5 
Цена посматраног понуђача 
 

3.1.6 
 
Подкритеријум цена норма сата за лакирерске услуге ( у даљем тексту Цл) носи 2,5 пондера и израчунава се 

према формули:   
 
Цш= 

Најнижа понуђена цена   х 2,5 
Цена посматраног понуђача 
 

 
Цена услуге (ЦУ)= Ца+Це+Цв+Цал+Цл+Цш 
 



3.2 
 

Цена карактеристичних делова  (ЦД) израчунава се сабирањем следећих делова:  
 
 

Р.бр Карактеристични делови за возило:   „Dacia Logan 1.5DCI“ 

1 Сет шпанера зуб каиша  

2 Лежај шпанера кан. каиша 

3 Каиш канални 

4 Ременица радилице 

5 Пумпа за воду 

6 Замена уља у мотору 

7 Потрошни материјал за сервис климе 

8 Грејач 

9 Алтернатора 

10 Филтер моторног уља 

11 Филтер климе 

12 Филтер ваздуха 

13 Филтер горива 

14 Хомокинетички зглоб 

15 Лежај точка задњи 

16 Диск 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  

25 Акумулатор 

26 Компресор климе 

27 Сет (обухвата 4 гуме) зимских гума (према препоруци произвођача) 

28 Сет (обухвата 4 гуме) летњих гума 

29 Метлица брисача 

30 Издувни систем (ауспух) 

31 Споне 

32 Хладњак 

33 Полуосовина 

34 Хомокинетичкизглоб 

35 Пумпа горива 

36 Дизне 

37 Алнасер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Р.бр Карактеристични делови за возило:  „Dacia Sandero 1.4“ 

1 Сет шпанера зуб каиша  

2 Лежај шпанера кан. каиша 

3 Каиш канални 

4 Ременица радилице 

5 Пумпа за воду 

6 Алтернатор 

7 Алнасер 

8 Метлице брисача 

9 Филтер моторног уља 

10 Пумпа за гориво 

11 Филтер ваздуха 

12 Филтер горива 

13 Хомокинетички зглоб 

14 Лежај точка задњи 

15 Диск предњи (пар) 

16 Добош задњи (пар) 

17 Пакнови предњи (пар) 

18 Пакнови задњи (пар) 

19 Амортизер задњи 

20 Амортизер предњи 

21 Фар  предњи  

22 Стоп светло задње 

23 Фелна челична 

24 Акумулатор 

25 ПК каиш 

26 Сет (обухвата 4 гуме) зимских гума (према препоруци произвођача) 

27 Сет (обухвата 4 гуме) летњих гума 

28 Хладњак 

29 Свећице 

30 Сет квачила 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Р.бр Карактеристични делови за возило:  „Lada Niva” 

1 Сет шпанера зуб каиша – ланци и ланчаници 

2 Лежај шпанера кан. каиша 

3 Каиш канални 

4 Сет квачила 

5 Ременица радилице 

6 Пумпа за воду 

7 Ауспух (издувни систем) 

8 Алнасер 

9 Алтернатор 

10 Филтер моторног уља 

11 Свећице 

12 Филтер ваздуха 

13 Филтер горива 

14 Хомокинетички зглоб 

15 Лежај точка задњи 

16 Диск предњи (пар) 

17  Добоши 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 челична 

25 Акумулатор 

26 Брисачи 

27 Сет (обухвата 4 гуме) зимских гума (према препоруци произвођача) 

28 Сет (обухвата 4 гуме) летњих гума 

29 Хладњак 

30 Баланс штангла 

31 Споне 

32 Крст кардана и кардан 

 

 
 
 
            и добија се према формули: 
 

ЦД= Најнижа понуђена цена   х 30 
Цена посматраног понуђача 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3.3 
 

Број норма сати за најчешће интервенције (НС) се израчунава сабирањем следећих услуга: 
 

Р.бр Број норма сати за најчешће интервенције на возилима: „Dacia Logan 1.5DCI“ 

1. Велики сервис  (обухвата број норма сати за замену ставки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, из табеле 
карактеристичних резервних делова 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) 

3. Замена сета  шпанера зуб каиша  

4. Замена лежаја шпанера кан. каиша 

5. Замена каиша  канални 

6. Замена ременице радилице 

7. Замена пумпе за воду 

8. Замена уља у мотору 

9. Замена грејача 

10. Поправка и замена алтернатора 

11. Замена филтера моторног уља 

12. Замена филтера  климе 

13. Замена  филтера  ваздуха 

14. Замена  филтера  горива 

15.  Замена  хомокинетичког  зглоба 

16.  Замена лежаја  точка задњег 

17. Замена диск предњи (пар) 

18. Замена дискови задњи (пар) 

19. Замена пакнови предњи (пар) 

20. Замена пакнови задњи (пар) 

21. Замена амортизера  задњег 

22. Замена амортизера предњег 

23. Замена фара  предњег  

24. Поправка и замена стоп светлла задњег 

25. Замена фелне  

26. Замена акумулатора 

27. Поправка и замена компресора  климе 

28. Замена и поправка - сет (обухвата 4 гуме) зимских гума (према препоруци произвођача) 

29. Замена и поправка  - сет (обухвата 4 гуме) летњих гума 

30. Замена метлице брисача 

31. Поправка и замена издувног система (ауспух) 

32. Замена споне 

33. Поправка и замена хладњака 

34. Замена полуосовина 

35. Замена хомокинетичког зглоба 

36. Поравка и замена пумпе горива 

37. Поравка и замена дизне 

38. Поравка и замена алнасера 

39. Дијагностика 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р.бр Број норма сати за најчешће интервенције на возилима: „Dacia Sandero 1.4“ 

1. Велики сервис  (обухвата број норма сати за замену ставки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,11, 12, 13, 14, 27, 31 из 
табеле карактеристичних резервних делова 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) 

3. Замена сета  шпанера зуба каиша  

4. Замена лежаја  шпанера кан. каиша 

5. Замена каиша  канални 

6. Замена ременица радилице 

7. Замена пумпе за воду 

8. Поправка и замена алтернатора 

9. Поправка и замена алнасера 

10. Замена метлице брисача 

11. Замена филтера моторног уља 

12. Замена пумпе  за гориво 

13. Замена филтера  ваздуха 

14. Замена филтера  горива 

15. Замена  хомокинетичкког  зглоба 

16. Замена лежаја  точка задњег 

17. Замена  диска предњег (пар) 

18. Замена добоша  задњег  (пар) 

19. Замена пакнова  предњих (пар) 

20. Замена амортизера задњег 

21. Замена амортизера предњег  

22. Замена фара  предњег  

23. Замена и поправка штоп светла задњег 

24. Замена фелне челичне 

25. Замена акумулатора 

26. Замена ПК каиша 

27. Поправка и замена - сет (обухвата 4 гуме) зимских гума (према препоруци произвођача) 

28. Поправка и замена - сет (обухвата 4 гуме) летњих гума 

29. Поправка и замена  хладњака 

30. Замена свећица 

31. Замена сета квачила 

32. Дијагностика 



 
НАПОМЕНА: Норма сат не исказивати у минутама већ искључиво у облику децималног записа до највише две 
децимале (нпр. 0,10 сати, 0,33 сати итд.), број норма сати за појединачну интервенцију не може бити већи од 
норматива и препорука произвођача, тј. норма сат у овом поступку набавке ни за једну специфицирану 
интервенцију не може бити мањи од 0,10 сати, нити већи од 4 сата за појединачну интервенцију, понуде 
које за појединачну интервенцију садрже исказани број радних сати мањи од 0,10 и већи од 4 сата за 
појединачну интервенцију одбиће се.  
 
и добија се према формули: 
 

НС= најмањи број норма сати   х 20 
норма сати посматраног понуђача 

Р.бр Број норма сати за најчешће интервенције на возилима: „Lada Niva” 

1. Велики сервис  (обухвата број норма сати за замену ставки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,11, 12, 13, 14, 27, 31 из 
табеле карактеристичних резервних делова 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) 

3. Замена сет шпанера зуб каиша – ланци и ланчаници 

4. Замена лежаја шпанера кан. каиша 

5. Замена каиша канални 

6. Замена сета квачила 

7. Замена ременице радилице 

8. Замена пумпе за воду 

9. Поправка и замена ауспуха (издувни систем) 

10. Замена и поправка алнасера 

11. Попоравка и замена алтернатора 

12. Замена филтера моторног уља 

13. Замена свећице 

14. Замена филтера  ваздуха 

15. Замена филтера  горива 

16. Замена хомокинетичког зглоба 

17. Замена лежаја точка задњи 

18. Замена диска предњег (пар) 

19.  Замена добоша задњег (пар) 

20. Замена пакнови предњи (пар) 

21. Замена пакнови задњи (пар) 

22. Замена амортизера задњег  

23. Замена амортизера  предњег 

24. Замена фар  предњи  

25. Замена и поправка стоп светла задњег 

26. Замена фелне челичне 

27. Замена акумулатора 

28. Замена брисача 

29. Поправка и замена - сет (обухвата 4 гуме) зимских гума (према препоруци произвођача) 

30. Поправка и замена - сет (обухвата 4 гуме) летњих гума 

31. Поправка и замена хладњака 

32. Замена баланс штангла 

33. Замена споне 

34. Замена крста кардана и кардана 

35. Дијагностика 



 
4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  - Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај 

 

Пословно име и седиште  понуђача:  

Број понуде и датум понуде:  

Предмет понуде:  Остале поправке и одржавање опреме за 
саобраћај      

Име особе за контакт:  

e-mail:  

Телефон и факс:  

ПИБ:  

Матични број:  

Назив банке и број рачуна:  

Лице овлашћено за потпис уговора:  

Рок важности понуде (не мање од 30 дана):  

 
„Dacia Logan 1.5DCI“: 

1. ЦЕНА УСЛУГА - „Dacia Logan 1.5DCI“ 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:   

1.6.  Цена шлеп службе по километру:   

2.ЦЕНА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ДЕЛОВА -  „Dacia Logan 
1.5DCI“  

дин. Без ПДВ-а  дин. Са ПДВ-ом 

2.1. Сет шпанера зуб каиша    

2.2. Лежај шпанера кан. Каиша   

2.3. Каиш канални   

2.4. Ременица радилице   

2.5. Пумпа за воду   

2.6. Замена уља у мотору   

2.7. Потрошни материјал за сервис климе   

2.8. Грејач   

2.9. Алтернатора   

2.10. Филтер моторног уља   

2.11. Филтер климе   

2.12. Филтер ваздуха   

2.13. Филтер горива   

2.14. Хомокинетички зглоб   

2.15. Лежај точка задњи   



2.16. Диск предњи (пар)   

2.17. Дискови задњи (пар)   

2.18. Пакнови предњи (пар)   

2.19. Пакнови задњи (пар)   

2.20. Амортизер задњи   

2.21. Амортизер предњи   

2.22. Фар  предњи    

2.23. Стоп светло задње   

2.24. Фелна    

2.25. Акумулатор   

2.26. Компресор климе   

2.27. Сет (обухвата 4 гуме) зимских гума (према 
препоруци произвођача) 

  

2.28. Сет (обухвата 4 гуме) летњих гума   

2.29. Метлица брисача   

2.30. Издувни систем (ауспух)   

2.31. Споне   
2.32. Хладњак   
2.33. Полуосовина   

2.34. Хомокинетички зглоб   
2.35.Пумпа горива   

2.36. Дизне   

2.37. Алнасер   

(2.I) УКУПНО ЦЕНА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ДЕЛОВА (2.1-

2.37): 

  

3. БРОЈ НОРМА САТИ ЗА НАЈЧЕШЋЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
(сате дати у облику децималног записа највише на две 
децимале; Напомена: Норма сат ни за једну 
специфицирану интервенцију не може бити мањи од 
0,10 сати, нити већи од 4 сата за појединачну 
интервенцију) – „Dacia Logan 1.5DCI“ 

БРОЈ НОРМА САТИ 

3.1. Велики сервис  (обухвата број норма сати за замену 
ставки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, из табеле 
карактеристичних резервних делова и све остале 
неопходно за његово извршење) 

 

3.2. 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) 

 

3.3. Замена сета  шпанера зуб каиша   

3.4. Замена лежаја шпанера кан. Каиша  

3.5. Замена каиша  канални  

3.6. Замена ременице радилице  

3.7. Замена пумпе за воду  

3.8. Замена уља у мотору  

3.9. Замена грејача  

3.10. Поправка и замена алтернатора  

3.11. Замена филтера моторног уља  

3.12. Замена филтера  климе  

3.13. Замена  филтера  ваздуха  



3.14. Замена  филтера  горива  

 3.15. Замена  хомокинетичког  зглоба  

 3.16. Замена лежаја  точка задњег  

3.17. Замена диск предњи (пар)  

3.18. Замена дискови задњи (пар)  

3.19. Замена пакнови предњи (пар)  

3.20. Замена пакнови задњи (пар)  

3.21. Замена амортизера  задњег  

3.22. Замена амортизера предњег  

3.23. Замена фара  предњег   

3.24. Поправка и замена стоп светлла задњег  

3.25. Замена фелне   

3.26. Замена акумулатора  

3.27. Поправка и замена компресора  климе  

3.28. Замена и поправка – сет (обухвата 4 гуме) зимских 
гума (према препоруци произвођача) 

 

3.29. Замена и поправка  - сет (обухвата 4 гуме) летњих 
гума 

 

3.30. Замена метлице брисача  

3.31. Поправка и замена издувног система (ауспух)  

3.32. Замена споне  

3.33. Поправка и замена хладњака  

3.34. Замена полуосовина  

3.35. Замена хомокинетичког зглоба  

3.36. Поравка и замена пумпе горива  

3.37. Поравка и замена дизне  

3.38. Поравка и замена алнасера  

3.39. Дијагностика  

(3.I) УКУПАН БРОЈ НОРМА САТИ (3.1-3.39):  

 

„Dacia Sandero 1.4“ 
4. ЦЕНА УСЛУГА – „Dacia Sandero 1.4“   дин. Без ПДВ-а  дин. Са ПДВ-ом 

 4.1. Цена норма сата за аутомехничарске услуге :   

 4.2. Цена норма сата за аутоелектричарске услуге:   

 4.3. Цена норма сата за вулканизерске услуге:   

 4.4. Цена норма сата за аутолимарске услуге :   

4.5.  Цена норма сата за лакирерске услуге:   

4.6. Цена шлеп службе по километру:   

5. ЦЕНА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ДЕЛОВА -  „Dacia Sandero 1.4“   дин. без ПДВ-а  дин. са ПДВ-ом 

5.1. Сет шпанера зуб каиша    

5.2. Лежај шпанера кан. каиша   

5.3. Каиш канални   

5.4. Ременица радилице   

5.5. Пумпа за воду   

5.6. Алтернатор   

5.7. Алнасер   



5.8. Метлице брисача   

5.9. Филтер моторног уља   

5.10. Пумпа за гориво   

5.11. Филтер ваздуха   

5.12. Филтер горива   

5.13. Хомокинетички зглоб   

5.14. Лежај точка задњи   

5.15. Диск предњи (пар)   

5.16. Добош задњи (пар)   

5.17. Пакнови предњи (пар)   

5.18. Пакнови задњи (пар)   

5.19. Амортизер задњи   

5.20. Амортизер предњи   

5.21. Фар  предњи    

5.22. Стоп светло задње   

5.23. Фелна челична   

5.24. Акумулатор   

5.25. ПК каиш   

5.26. Сет (обухвата 4 гуме) зимских гума (према препоруци 
произвођача) 

  

5.27. Сет (обухвата 4 гуме) летњих гума   

5.28. Хладњак   

5.29. Свећице   

5.30. Сет квачила   

(5.I) УКУПНО ЦЕНА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ДЕЛОВА (5.1-5.30)   

  
6. БРОЈ НОРМА САТИ ЗА НАЈЧЕШЋЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ (сате 
дати у облику децималног записа највише на две 
децимале; Напомена: Норма сат ни за једну 
специфицирану интервенцију не може бити мањи од 0,10 
сати, нити већи од 4 сата за појединачну интервенцију) - 
„Dacia Sandero 1.4“   

 
 

БРОЈ НОРМА САТИ 

6.1. Велики сервис  (обухвата број норма сати за замену 
ставки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, из табеле 
карактеристичних резервних делова и све остале неопходно 
за његово извршење) 

 

6.2. 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) 

 

6.3. Замена сета  шпанера зуба каиша   

6.4. Замена каиша  канални  

6.5. Замена лежаја шпанера кан. каиша  

6.6. Замена ременица радилице  

6.7. Замена пумпе за воду  

6.8. Поправка и замена алтернатора  

6.9. Поправка и замена алнасера  

6.10. Замена метлице брисача  

6.11. Замена филтера моторног уља  

6.12. Замена пумпе  за гориво  



6.13. Замена филтера  ваздуха  

6.14. Замена филтера  горива  

6.15. Замена  хомокинетичкког  зглоба  

6.16. Замена лежаја  точка задњег  

6.17. Замена  диска предњег (пар)  

6.18. Замена добоша  задњег  (пар)  

6.19. Замена пакнова  предњих (пар)  

6.20. Замена амортизера задњег  

6.21. Замена амортизера предњег  

6.22. Замена фара  предњег   

6.23. Замена и поправка штоп светла задњег  

6.24. Замена фелне челичне  

6.25. Замена акумулатора  

6.26. Замена ПК каиша  

6.27. Поправка и замена - сет (обухвата 4 гуме) зимских гума 
(према препоруци произвођача) 

 

6.28. Поправка и замена - сет (обухвата 4 гуме) летњих гума  

6.29. Поправка и замена  хладњака  

6.30. Замена свећица  

6.31. Замена сета квачила  

6.32. Дијагностика  

(6.I) УКУПАН БРОЈ НОРМА САТИ (6.1-6.32):  

 

 

„Lada Niva” 
7. ЦЕНА УСЛУГА - „Lada Niva” дин. без ПДВ-а  дин. са ПДВ-ом 

 7.1. Цена норма сата за аутомехничарске услуге :   

 7.2. Цена норма сата за аутоелектричарске услуге:   

 7.3. Цена норма сата за вулканизерске услуге:   

 7.4. Цена норма сата за аутолимарске услуге :   

 7.5. Цена норма сата за лакирерске услуге:   

7.6. Цена шлеп службе по километру:   

8. ЦЕНА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ДЕЛОВА -  „Lada Niva” дин. без ПДВ-а  дин. са ПДВ-ом 

8.1. Сет шпанера зуб каиша – ланци и ланчаници   

8.2. Лежај шпанера кан. каиша   

8.3. Каиш канални   

8.4. Сет квачила   

8.5. Ременица радилице   

8.6. Пумпа за воду   

8.7. Ауспух (издувни систем)   

8.8. Алнасер   

8.9. Алтернатор   

8.10. Филтер моторног уља   

8.11. Свећице   

8.12. Филтер ваздуха   

8.13. Филтер горива   

8.14. Хомокинетички зглоб   



8.15. Лежај точка задњи   

8.16. Диск предњи (пар)   

 8.17. Добоши задњи (пар)   

8.18. Пакнови предњи (пар)   

8.19. Пакнови задњи (пар)   

8.20. Амортизер задњи   

8.21. Амортизер предњи   

8.22. Фар  предњи    

8.23. Стоп светло задње   

8.24. Фелна челична   

8.25. Акумулатор   

8.26. Брисачи   

8.27. Сет (обухвата 4 гуме) зимских гума (према препоруци 
произвођача) 

  

8.28. Сет (обухвата 4 гуме) летњих гума   

8.29. Хладњак   

8.30. Баланс штангла   

8.31. Споне   

8.32. Крст кардана и кардан   

(8.I) УКУПНО ЦЕНА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ДЕЛОВА (8.1-8.32)   

9. БРОЈ НОРМА САТИ ЗА НАЈЧЕШЋЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ (сате дати у 
облику децималног записа највише на две децимале; Напомена: 
Норма сат ни за једну специфицирану интервенцију не може 
бити мањи од 0,10 сати, нити већи од 4 сата за појединачну 
интервенцију) - „Lada Niva” 

 
 

БРОЈ НОРМА САТИ 

 
9.1. Велики сервис  (обухвата број норма сати за замену ставки 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 9,11, 12, 13, 14, 27, 31 из табеле карактеристичних 
резервних делова и све остале неопходно за његово извршење) 

 

9.2. 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) 

 

9.3. Замена сет шпанера зуб каиша – ланци и ланчаници  

9.4. Замена лежаја шпанера кан. каиша  

9.5. Замена каиша канални  

9.6. Замена сета квачила  

9.7. Замена ременице радилице  

9.8. Замена пумпе за воду  

9.9. Поправка и замена ауспуха (издувни систем)  

9.10. Замена и поправка алнасера  

9.11. Попоравка и замена алтернатора  

9.12. Замена филтера моторног уља  

9.13. Замена свећице  

9.14. Замена филтера  ваздуха  

9.15. Замена филтера  горива  

9.16. Замена хомокинетичког зглоба  

9.17. Замена лежаја точка задњи  

9.18. Замена диска предњег (пар)  



9.19.  Замена добоша задњег (пар)  

9.20. Замена пакнови предњи (пар)  

9.21. Замена пакнови задњи (пар)  

9.22. Замена амортизера задњег  

9.23. Замена амортизера  предњег  

9.24. Замена фар  предњи   

9.25. Замена и поправка стоп светла задњег  

9.26. Замена фелне челичне  

9.27. Замена акумулатора  

9.28. Замена брисача  

9.29. Поправка и замена - сет (обухвата 4 гуме) зимских гума 
(према препоруци произвођача) 

 

9.30. Поправка и замена - сет (обухвата 4 гуме) летњих гума  

9.31. Поправка и замена хладњака  

9.32. Замена баланс штангла  

9.33. Замена споне  

9.34. Замена крста кардана и кардана  

9.35. Дијагностика  

(9.I) УКУПАН БРОЈ НОРМА САТИ (9.1-9.35):  

 

УКУПНА ЦЕНА НОРМЕ САТА ЗА АУТОМЕХАНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ 
(1.1.+4.1.+7.1.) 

 

УКУПНА ЦЕНА НОРМЕ САТА ЗА АУТОЕЛЕКТРИЧАРСКЕ УСЛУГЕ 
(1.2.+4.2.+7.2.) 

 

УКУПНА ЦЕНА НОРМЕ САТА ЗА ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ 
(1.3.+4.3.+7.3.) 

 

УКУПНА ЦЕНА НОРМЕ САТА ЗА АУТОЛИМАРСКЕ УСЛУГЕ 
(1.4.+4.4.+7.4.) 

 

УКУПНА ЦЕНА НОРМЕ САТА ЗА ЛАКИРЕРСКЕ УСЛУГЕ 
(1.5.+4.5.+7.5.) 

 

УКУПНА ЦЕНА ШЛЕП СЛУЖБЕ ПО КИЛОМЕТРУ 
(1.6.+4.6.+7.6.) 

 

УКУПНА ЦЕНА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ДЕЛОВА (2.I+5.I+8.I)  

УКУПАН БРОЈ НОРМЕ САТИ ЗА НАЈЧЕШЋЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
(3.I+6.I+9.I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гаранција на извршене услуге:  6  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 6 месеци, дајемо гаранцију од 
6 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 возила 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 плаћања у данима од дана пријема рачуна: ________  дана. 

Место: 
М.П. 

Потпис понуђача 

Датум:  

 


