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И З М Е Н Е 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

- услуге одржавања и сервисирања возила Шкода Октавија 

2014. годиште са уградњом резервних делова - 

редни број 5/2015 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), наручилац мења Конкурсну документацију број: 404-02-

100/2015-03/3 од 22.10.2015. године, како следи: 

 

1. У делу 2. Техничка спецификација, на страни 5 конкурсне документације, 

из другог пасуса се избацују речи “ванредно сервисирање” и цео пети пасус 

се брише. 

 

2. У делу 4. конкурсне документације, у тачки 4.1. Критеријум за доделу 

уговора, у оквиру поднаслова Број норма сати за најчешће интервенције 

(20 пондера), први пасус мења се и гласи: 

„Под најчешћим интервенцијама подразумева се: замена уља, замена 

филтера уља, замена филтера горива, мерење компресије, замена расхладне 

течности, замена кочионих плочица, замена сајле ручне, замена кочионе 

течности, замена сијалице, замена филтера за ваздух, замена филтера за уље, 

замена филтера климе и метлице брисача.“ 

 

3. У делу 4. конкурсне документације, у тачки 4.1. Критеријум за доделу 

уговора, у оквиру поднаслова Цене карактеристичних резервних делова 

(40 пондера), први пасус мења се и гласи: 

„ Под карактеристичним резервним деловима подразумева се: филтер за 

ваздух, филтер за уље, филтер климе и метлице брисача.“ 

 

4. У делу 5. Упутство понуђачима како да сачине понуду, у тачки 5.2 

Посебни захтеви у поглду начина на који понуда мора бити сачињена, у 

другом пасусу датум: ''30. октобра'' замењује се датумом: ''2. новембра''. 

 

5. У делу 6. мења се - 6.3 Образац структуре цене, са упутством како да се 

попуни, мења се и сада гласи:  

 

6.3 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 

за јавну набавку услуга__________________________________ редни број _______ 

 

 

елемент критеријума - понуђена цена 

 

1 
аутомеханичарске услуге 

 

_______ динара по норма 

сату, без ПДВ  

________ динара по норма 

сату, са ПДВ 

2 
аутоелектричарске услуге 

 

________ динара по норма 

сату, без ПДВ  

________ динара по норма 

сату, са ПДВ  

 



елемент критеријума – број норма сати за најчешће интервенције 

 

5 замена уља ________  норма сати 

6 замена филтера уља ________  норма сати 

7 замена филтера горива ________  норма сати 

8 мерење компресије ________  норма сати 

9 замена расхладне течности ________  норма сати 

10 замена кочионих плочица ________  норма сати 

11 замена сајле ручне ________  норма сати 

12 замена кочионе течности ________  норма сати 

13 замена сијалице ________  норма сати 

14 замена филтера за ваздух ________  норма сати 

15 замена филтера за уље  ________  норма сати 

16 замена филтера климе  ________  норма сати 

17 метлице брисача ________  норма сати 

УКУПАН број норма сати: ________  норма сати 

 

елемент критеријума – цене карактеристичних резервних делова 

 

18 филтер за ваздух ________ динара  

19 филтер за уље  ________ динара 

20 филтер климе  ________ динара  

21 метлице брисача  ________ динара  

УКУПНА цена резервних делова без 

ПДВ: 

________ динара 

УКУПНА цена резервних делова са ПДВ: ________ динара 

 

 Образац структуре цене понуђач попуњава према следећем упутству: 

 

У табели 1. уписује се цена без ПДВ и са ПДВ за предметне услуге. 

У табели 2. уписује се број норма сати за најчешће интервенције. 

У табели 3. уписује се цена карактеристичних резервних делова без ПДВ. 

У предпоследњем реду табеле 3. уписује се укупна цена карактеристичних 

резервних делова без ПДВ. 

У последњем реду табеле 3. уписује се укупна цена карактеристичних резервних 

делова са ПДВ. 

 

датум: 

 М.П. 

потпис овлашћеног  

лица понуђача 

 

____________________ 

место: 

____________________ ___________________ 

 

 

 

 

6. У моделу уговора члан 2. став 1, речи “ванредним одржавањем”, бришу се. 



 

7. У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

8. Ове измене чине саставни део Конкурсне документације и понуђач је 

дужан да своју понуду поднесе у складу са њима. 

 

9. Пречишћен текст Конкурсне документације биће објављен на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници наручиоца истовремено са овим 

изменама и допунама. 

 

 
 

објавити: 

- на Порталу јавних набавки 

- на интернет страници наручиоца 

 

 

 


