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I 

 

O П Ш Т И  

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

1. Подаци о Наручиоцу: 

- Управа за заједничке послове републичких органа, 

- Београд, улица Немањина  број 22-26, 

- ПИБ 102199617, 

  - Матични број 07001401, 

  - ЈБКЈС 41100 

  - www.uzzpro.gov.rs 

 

 

2. Врста поступка 

Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 

Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012, 14/2015 

68/2015, 91/2019 и др. закон). 

 

 

3. Предмет јавне набавке је набавка услуга. 

 

 

4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној 

набавци. 

 

 

5. Рок за доношење одлуке о додели уговора 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана, од дана отварања 

понуда. 

 

6. Праћење реализације уговора 

Лицa одговорна за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је 

Илија Миловановић телефон број: 064/8120-236. 

 

7. Контакт 

Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uzzpro.gov.rs/


Страна 3 од 81 
 

Управа за заједничке послове републичких органа  Јун- 2020 

Београд, Немањина 22-26, МН 78/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  

 

П О Д А Ц И 

 

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Опис предмета набавке 

 

  Предмет јавне набавке је набавка услугe сервисирања пољопривредних машина 

 

  Назив и ознака из општег речника: Услуге одржавања и поправки – 

50000000-5. 

 

  Предметна јавна набавка је на период од једне године. 

 

  Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.  
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III 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 1. Место пружања услуга 

 Место пружања услуга су објекти републичких органа  и то: вила „Мир“ у 

Конављанској 2, Палата „Србија“ у Београду и  Економија Смедерево у Смедереву. 

 

 2. Квалитет 

 Понуђач је дужан да услугу која је предмет јавне набавке пружа у свему према 

важећим нормативима и стандардима који важе за ову врсту посла, а све у складу са 

прописаним техничким захтевима наручиоца. 

 

3. Резервни делови и потрошни материјал 

 Цена резервних делова и потрошног материјала пада на терет Наручиоца.  

 Понуђач је дужан да уграђује оригиналне резервне делове. 

 

4. Гаранција за пружене услуге и  уграђене резервне делове  
 Гаранција за извршене услуге је 12 месеци, а гаранција за уграђене резервне 

делове и уља је произвођачка. 

  

 5. Расположивост сервиса 

 Понуђач је дужан да обезбеди сервис који је на располагању сваког радног 

дана. 

 

6. Рок и начин пружања услуге и место преузимања  

Понуђач треба бити на располагању сваког радног дана. 

 Понуђач је дужан да услугу изврши у року од 3 дана од дана преузимања 

машине на поправку.  

 Понуђач је дужан да о свом трошку превезе-шлепује предмет сервисирања са 

локација републичких органа у Београду и Смедереву у сопствени сервис, у случају да није у 

могућности да изврши поправку на лицу места, као и да предмет сервисирања врати на 

почетну локацију. Понуђач је дужан да обавести наручиоца о стању опреме. 

 Понуђач је дужан да изврши предмер радова пре него што започне поправку, 

како би наручилац одлучио о исплатљивости поправке. 

 

7.  Неблаговремени одзив 
 Понуђач је дужан да се одазове на позив овлашћеног лица Наручиоца у 

временском периоду које је назначио у својој понуди. Време одзива и изласка на локацију 

Наручиоца тече од позивног писма упућеног путем факса од стране Наручиоца. У случају 

неблаговременог одзива на позив овлашћеног лица Наручиоца и неблаговременог преузимања 

предметног добра на којем се врши поправка, Наручилац задржава право да наплати пенале у 

висини од 1% за сваки сат закашњења, а највише 10% од укупне цене за извршену услугу. 

 Понуђач је дужан да на радном налогу сервисера упише време одазива на позив 

овлашћеног лица Наручиоца и време преузимања предметног добра, који оверава и потписује 

овлашћено лице Корисника, односно Наручиоца. 

 

8. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

 Наручилац и Понуђач ће записнички констатовати извршење услуге и 

приложити одговарајуће радне налоге, оверене од стране Наручиоца, као доказ о извршеној 

услузи. 
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 У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених 

услуга и уграђених резервних делова, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од два 

дана, од дана сачињавања Записника о рекламацији, односно да уграђени резервни део замени 

новим. 

 Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза поред 

послова везаних за реализацију уговора овлашћено је да приликом записничке примопредаје 

предмета уговора прими средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у 

гарантном року сачињено у складу са одредбама уговора.  

 Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је 

Илија Миловановић телефон број: 064/8120-236. 

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза 

дужно је да води евиденцију о износу утрошених средстава за резервне делове и уз последњу 

фактуре приложи Извештај о утрошеним средствима. Извештај мора да садржи доказе да цена 

неспецифицираних услуга, материјала или резервних делова није већа од упоредиве тржишне 

цене. 

 

  9. Мере заштите 
 Понуђач је дужан да приликом пружања предметне услуге примењује све 

потребне мере заштите у скалaду са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду 

(„Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017), и важећим подзаконским актима. 

 

  10. Безбедносна провера 

  Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да у року од три 

дана, од дана закључења уговора, достави Наручиоцу попуњен Упитник са идентификационим 

подацима лица и возила која ће бити ангажована на реализацији предметне набавке у складу са 

захтевима Министарства унутрашњих послова, ради безбедносне провере. 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

(члан 75. и 76. Закона о јавним набавкама) 

 

Понуђач у поступку јавне набавке приликом подношења понуде мора доказати: 

 

Обавезни услови из члана 75. ЗЈН 

 

 

  

- 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН). 

- 

 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре  (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН). 

 

- 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији  (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН). 

-  

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да 

понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН). 

 

Доказ за правно  

лице: 

Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране 

понуђача која је саставни део конкурсне документације.  

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 
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И З Ј А В А 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном  одговорношћу понуђач 

 

_________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да испуњава 

услове прописане чланом 75. став 1. ЗЈН за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности 

број 78 за 2020. годину, чији је  предмет набавка услуге сервисирања пољопривредних 

машина и то: 
 

1. 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама). 

2. 

 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре  (члан 75. став 1. тачка 2) 

Закона о јавним набавкама). 

 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији  (члан 75. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама). 

 

 

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да понуђач нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 

75. став 2. Закона о јавним набавкама). 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

   

Датум: __________________ 
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И З Ј А В А   

 

 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач 

_________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да 

подизвођач испуњава услове прописане чланом 75. став 1. ЗЈН за учешће у поступку  јавне 

набавке мале вредности број 78 за 2020. годину, чији је предмет набавка услуге сервисирања 

пољопривредних машина и то: 
 

 

1. 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар. 

2. 

 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре . 

 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији . 

 

4.  

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да понуђач нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 

75. став 2. ЗЈН). 

 

У случају потребе образац копирати. 

  

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

   

Датум: __________________ 
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И З Ј А В А   

 

 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу члан групе 

_________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да испуњава 

услове прописане чланом 75. став 1. ЗЈН за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности 

број 78 за 2020. годину, чији је предмет набавка услуге сервисирања пољопривредних 

машина и то: 

 

 

1. 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар. 

2. 

 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре . 

 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији. 

 

 

4.  

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да понуђач нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

(члан 75. став 2. ЗЈН). 

 

У случају потребе образац копирати. 

  

  Потпис овлашћеног лица 

   

Датум: __________________ 
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И З Ј А В А 

 

 

  

 У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу ______ % 

укупне вредности набавке, а што се односи на: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Напомена:  Делимично извршење набавке које ће бити поверено подизвођачу не може бити 

веће од 50% од укупне вредности набавке. 

  Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће извршити  преко 

подизвођача. 

 

. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76.) 

 

  

 1.1 Кадровски капацитет 

 

Понуђач је дужан да располаже следећим кадровским капацитетима: 

   Понуђач мора да има најмање 2 запослена сервисера; 

 

 

Доказ за правно  

лице: 

 

Доказ за 

предузетнике: 

 

Доказ за физичко 

лице: 

Копије обрасца М-3а, М или други одговарајући образац, 

из којег се види да су запослена лица пријављена на 

пензијско осигурање, за сваког појединачно;  

 

 Запослена лица код понуђача су лица која су радном односу код понуђача као и 

лица које  је понуђач ангажовао по основу уговора о привременим и повременим пословима. у 

складу са важећим Законом о раду  („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 

54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС). 
  

 1.2. Teхнички капацитет 

 

 Понуђач треба да располаже довољним техничким капацитетима 

- најмање једно  регистровано возило (у својини, по основу лизинга или уговора о 

закупу). 

 

Доказ за правно  

лице: - Фотокопија саобраћајне дозволе или очитана саобраћајна 

дозвола, а уколико возило није у својини понуђача и 

фотокопију уговора који представља један од наведених 

правних основа за поседовање возила 

 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 
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2.Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично 

поверава подизвођачу 
  Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 

делимично поверити подизвођачу.  

  Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача. 

  Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 

понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да 

наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености 

услова. 

  Понуђач је дужан да за подизвођаче достави изјаву која је саставни део 

конкурсне документације. 

  Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

  

 

Доказ: 

 

Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача  

 

  3. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача 

  Понуду може поднети група понуђача.  

  Сваки понуђач из групе понуђача мора да достави изјаву о испуњености 

обавезних услова (чл. 75. и  ЗЈН) која је саставни део конкурсне документације. 

  Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 

поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 

уговора. 

  Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу. 

 

Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди 

Изјава о испуњености обавезних услова која је саставни део 

конкурсне документације 

 

 Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, 

осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом. 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено 

затражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку 

оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену 

копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 

набавци и да је документује на прописани начин.  
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 Уколико је понуђач у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, 

уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује 

испуњеност обавезних услова, ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци 

(докази) јавно доступни. 

 

 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци 

(докази) јавно доступни. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да 

ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у 

року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла 

бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду 

приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно 

достави тражена документа у примереном року.  

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. 

Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву 

дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом 

управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена 

изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и 

оверена од стране судског тумача.   
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1.1 КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

Ред.  

бр. 
Име и презиме запослених сервисера 

1 2 

1.   

2.   

(попунити податке  у табели) 

 

 

  

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

   

   

 

 
 

1.2. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

Марка, тип и регистарска 

 ознака возила 

Правни основ коришћења 

(својина, лизинг или закуп) 

  

(попунити податке  у табели) 

 

  

  Потпис овлашћеног лица 
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IV 

 

УПУТСТВО  

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

  1. Подаци о језику 

  Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

  Сва документа у понуди морају бити на српском језику. 

  Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и 

оверен од стране судског тумача. 
 

  2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде 

  Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који 

су саставни део конкурсне документације. 

  Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

  Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 

делимично поверити подизвођачу. 

  Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 

понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

    Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи: 

 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 

поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 

уговора. 

  Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном 

документацијом.  

  Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени 

правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 

 Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће бити 

носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том случају 

образац „Подаци о понуђачу“ се не попуњава. Све изјаве дате под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају овлашћена лица свих 

чланова групе. 

 

  3. Подношење понуде 

  Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 

  Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде 

примљена од стране наручиоца до  датума и часа назначеног у позиву за подношење понуде. 

  Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти 

или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити 

да се први пут отвара. 

  Понуде се достављају на адресу: Управа за заједничке послове републичких 

органа, Београд, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14. Коверат или кутија са понудом 

на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив и број јавне 

набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.  

  Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране 

наручиоца до назначеног датума и часа. 



Страна 16 од 81 
 

Управа за заједничке послове републичких органа  Јун- 2020 

Београд, Немањина 22-26, МН 78/2020 

 

  Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити 

понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете 

неблаговремено.  

                       Понуђач може да поднесе само једну понуду.    

   

  4. Понуда са варијантама није дозвољена 
 

  5. Начин измене, допуне и опозива понуде 

  Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове 

своју понуду и то непосредно или путем поште, на начин који је одређен за подношење 

понуде, са јасном назнаком који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 

 

  6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде 

  Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

 

  7. Подизвођач 

  Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 

делимично поверити подизвођачу.  

  Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће повeрити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача. 

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 

понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.  

 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

  Понуђач је дужан да за подизвођача достави изјаву о испуњености обавезних 

услова (чл. 75. Закона о јавним набавкама), која је саставни део конкурсне документације.  

  Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде 

  Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 

податке о: 

 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 

поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

  Споразумом се уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном 

документацијом.  

  Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени 

правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 
 

   

9. Валута 

 Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност. 

 Јединичне цене морају бити изражене без децимала.  

 Уколико Понуђач цене искаже са децималама, Наручилац ће извршити 

заокруживање. 

 Цена је фиксна и не може се мењати до истека рока важности уговора. 

 У цену по радном сату треба урачунати комплетну услугу сервисирања и 

одржавања, трошкове транспорта и друге зависне трошкове. 
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 С обзиром на то да је цена услуге сервисирања изражена по јединици мере и то 

као цена по радном часу према укупном броју утрошених радних часова за извршење 

предметне услуге, а количину резервних делова и потрошног материјала који ће се уградити 

није могуће предвидети, вредност уговора биће процењена вредност јавне набавке. 

  

 10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања 

 Плаћање ће се извршити у року од 30 дана од дана службеног пријема фактуре 

од стране овлашћеног лица Наручиоца.  

  Понуђач је дужан да за извршене услуге изврши регистрацију фактуре на 

основу закљученог уговора и на основу расположивих финансијских средства из уговора, у 

Централном регистру фактура који се води код Управе за трезор у складу са Правилником о 

начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину 

вођења и садржају Централног регистра фактура (Службени гласник бр. 7/2018, 59/2018 и 

8/2019). Фактура Понуђача мора бити преда на Писарници Наручиоца – Управе за заједничке 

послове републичких органа у року који не може бити дужи од 3 дана, од дана извршене 

регистрације у Централном регистру фактура.  

  Наручилац ће извршити плаћање само ако су фактуре исправно регистроване у 

Централном регистру фактура и достављене Наручиоцу у року из става 2. овог члана, у 

супротном Понуђач је дужан да откаже фактуру.  

  Понуђач је дужан да прати извршење уговора. 

  Свака достављена фактура мора да садржи тачне идентификационе податке о 

наручиоцу, број и датум закљученог уговора, адресу-место извршене услуге и датум извршене 

услуге.  

  У случају више или мање зарачунате цене извршених услуга, сачињава се 

записник о утврђеним недостацима. Један оверен и потписан примерак записника задржава 

овлашћено лице наручиоца за извршене услуге, а други примерак записника са књижним 

одобрењем/задужење, Понуђач предаје са фактуром и записникомна начин и у року како је то 

описано у ставу 2. овог члана. 

 Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 

биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну 

буџетску годину. 

 

 11. Неспецифициране услуге и резервни делови/материјал 

 Уколико је потребно извршити услугу или набавити резервни део или материјал 

који нису наведени у Обрасцу спецификације са структуром понуђене цене, понуђач може 

извршити услугу односно набавити материјал по претходно прибављеној сагласности 

овлашћеног лица Наручиоца. Понуђач је дужан да у року од 24 часа прибави сагласност 

Наручиоца за извршење предметне услуге (која се наплаћује по цени радног часа исказаној у 

Обрасцу спецификације), односно набавку материјала и да достави цену резервног дела, 

односно материјала. Цене неспецифицираних добара/услуга не могу бити веће од упоредивих 

тржишних цена. 

  

 

 12. Средства финансијског обезбеђења 

  12.1 Понуђач је дужан да у понуди достави: 

- Попуњену сопствену меницу за озбиљност понуде у износу од 50.000,00 

динара без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за заступање и 

регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету промету („Службени лист СРЈ“ 

бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и др. закон 31/2011, 

139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и 

овлашћења („Службени гласник РС бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017); 

 - Менично овлашћење да се меница у износу од 50.000,00 динара без ПДВ-а, без 

сагласности понуђача може поднети на наплату, која мора да траје најмање колико и рок 

важења понуде, који понуђач уписује у обрасцу понуде (Рок важења понуде), у случају да 

понуђач по истеку рока за подношење понуде измени, допуни, опозове своју понуду или не 
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закључи уговор о јавној набавци а његова је понуда оцењена као најповољнија или не поднесе 

средство финансијског обезбеђења прописано конкурсном документацијом; 

 - Потврду о регистрацији менице; 

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 

30 дана од дана отварања понуда. 

  Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за 

заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

 

 

 

 

 

 

 

                                             Напомена: Модел како треба попунити сопствену меницу 

  12.2. Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да у тренутку закључења 

уговора достави Наручиоцу: 

- Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла, у износу од 

250.000,00 динара, без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за заступање и 

регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 

3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011, 139/2014) и Одлуком НБС о 

ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени 

гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017); 

- Менично овлашћење да се меницa у износу од 250.000,00 динара, без ПДВ-а, 

без сагласности понуђача може поднети на наплату у року који траје 30 дана дуже од истека 

рока важности уговора, у случају неизвршења уговорних обавеза; 

  - Потврду о регистрацији менице,  

  - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија 

од 30 дана, од дана закључења уговора). 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје 

на снази.  

 

  12.3. Понуђач је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора преда 

Наручиоцу: 

- Попуњену сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року, 

у износу од 250.000,00 динара без ПДВ-а, од укупне уговорене цене, потписану и оверену, од 

стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном 

промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 2/2006 и 

31/2011, 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра 

меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/201180/2015, 76/2016 и 82/2017); 

  - Менично овлашћење да се меницa у износу од 250.000,00 динара, без ПДВ-а, 

од укупне уговорене цене, са роком важења 5 дана дуже од истека гарантног рока, без 

сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза; 

 - Потврду о регистрацији менице; 
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 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 

30 дана, од дана извршења уговорне обавезе.  

  Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје 

на снази. 

 

  13. Заштита података наручиоца 

  Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима 

ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. 

  Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих 

података.  

  Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и 

штити, без обзира на степен те поверљивости. 

 

  14. Заштита података понуђача 

  Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 

понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач 

означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би 

значила повреду поверљивости података добијених у понуди.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуде.  

 

15. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде  
  Заинтересована лица могу, у складу са чланом 63. Став 2 Закона о јавним 

набавкама, тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

понуда предајом на писарници наручиоца или путем факса на број 011/3615-867 или 011/3616-

615,и то радним данима од понедељка до петка у времену од 7,30 часова до 15,30 часова. 

   Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са 

припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број 

телефона и факса у складу са одредбом члана 20. Закона о јавним набавкама којом се прописује 

комуникација у поступку јавне набавке. 

  Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

  Питања треба упутити на адресу Управа за заједничке послове републичких 

органа, Београд, Немањина 22-26 уз напомену "Објашњења – јавна набавка број 78/2020 чији је 

предмет набавка услуге сервисирања пољопривредних машина.  

  

  16. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 

  После отварања понуда наручилац може у фази стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно 

његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид код понуђача) односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача као и код његовог подизвођача. 

  Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 

грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

  У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 

цена.  
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  Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

  17. Критеријум за доделу уговора 

 Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума економски 

најповољнија понуда. 

 Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на следећим 

елементима критеријума и то:       

 

Ред. 

бр. ОПИС Број пондера 

1. ЦЕНА УСЛУГЕ (Табела А х Табела Б) 50 

2. 
ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА  И ПОТРОШНОГ 

МАТЕРИЈАЛА  (ТАБЕЛА В) 
47 

3. ВРЕМЕ ОДЗИВА 3 

 

УКУПНО ПОНДЕРА: 

 
100 

 

 

 1. ЦЕНА УСЛУГЕ (Табела А х Табела Б) 

 Цена представља производ цене изражене по радном часу из Табеле А и 

укупног броја утрошених радних часова за извршене услуге из табеле Б. 

 Највећи број пондера по овом елементу критеријума износи 50 пондера. 

 Код овог елемента критеријума упоређиваће се најнижа понуђена цена (Табела 

А -  цена по радном часу х Табела Б: укупан број радних часова),са понуђеном ценом (Табела А 

х Табела Б) осталих понуђача. 

 Понуда са најнижом понуђеном ценом (Табела А х Табела Б) добија највећи 

број пондера, односно 50 пондера. Број пондера за понуђене цене (Табела А х Табела Б) 

осталих понуђача израчунава се на следећи начин: 
 

Пондери = 

50 х најнижа понуђена цена  

(Табела А х Табела Б) 

понуђена цена 

(Табела А х Табела Б) 

 

 

2. ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА 

 Највећи број пондера по овом елементу критеријума износи 47 пондера. 

 Код овог елемента критеријума упоређиваће се најнижа понуђена цена 

резервних делова и потрошног материјала са понуђеном ценом резервних делова и потрошног 

материјала осталих понуђача. 

 

 Понуда са најнижом понуђеном ценом  резервних делова и потрошног 

материјала добија највећи број пондера, односно 47 пондера. Број пондера за понуђене цене 

резервних делова и потрошног материјала осталих понуђача израчунава се на следећи начин: 

 

Пондери= 

47 х најнижа понуђена цена резервних 

делова и потрошног материјала 

понуђена цена резервних делова и 

потрошног материјала 
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 3. ВРЕМЕ ОДЗИВА 

 Под временом одзива Наручилац подразумева Време одзива и приступања 

отклањању квара на позив овлашћеног лица наручиоца од часа позива. 

 Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 3 пондера.  

 

 Време одзива на позив овлашћеног лица наручиоца: 

 - у року до шест часова .......................................................3 пондера 

 - у року од 7 часова до 12 часова ………....……….……  2 пондера 

 - у року од 13 часова до 24 часа .........................................1 пондер 

 - преко 24 часа …………………………………………… 0 пондера 

 

 

 18. Понуде са истом понуђеном ценом 

 У случају да после оцењивања понуда две прихватљиве понуде остваре једнак 

број пондера наручилац ће доделити уговор понуђачу који оствари већи број пондера на 

основу елемента критеријума цена услуге (Табела А х Табела Б). 

  

  19. Захтев за заштиту права  

  Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице који 

има интерес за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 

  Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен 

од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2.  Закона 

указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

  Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 

пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става три ове тачке, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

  После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка 

рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу 

јавних набавки. 

  Потпуни захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. ЗЈН, 

садржи следеће податке: 

 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

 2) назив и адресу наручиоца; 

 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о   

 одлуци наручиоца; 

 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 

 7) потпис подносиоца. 

 

  Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

 

  Као доказ о уплати таксе  у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН прихватиће се: 

  1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе: 

- да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште); 

- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 

да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 

средстава реализован, као и датум извршења налога; 
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- износ таксе у висини од 60.000,00 динара; 

- жиро рачун број:  840-30678845-06; 

- шифра плаћања:153 или 253; 

- позив на број: редни број јавне набавке; 

- сврха: такса за ЗЗП,  назив наручиоца и број јавне набавке; 

- корисник: Буџет Републике Србије; 

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата таксе; 

- потпис овлашћеног лица банке (поште). 

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица или 

печатом банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

наведене под тачком 1. 

  Захтев за заштиту права се подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

  

  20. Измене током трајања уговора 

 Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења уговора о јавној 

набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, уколико за 

то постоје оправдани разлози. 

 

 21. Закључење уговора 

 Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, 

закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета 

само једна понуда. 

 

22. Употреба печата 

  Чланом 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник 

Републике Србије", бр. 86/2015 и 41/2019) прописано је да приликом сачињавања понуде 

употреба печата није обавезна. 
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И З Ј А В А 

о чувању поверљивих података 

 

 

____________________________________________________________________ 

  

 Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, укључујући и 

подизвођаче, да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне 

јавне набавке број 78/2020, чији је предмет набавка услуге сервисирања пољопривредних 

машина и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве и да ћу све 

информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, нарочито у 

делу који се односи на распоред просторија, инсталације укључујући и све остале информације 

које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу.  

 Упознат сам са чињеницом да током реализације уговора могу имати приступ 

записима и документима који могу садржати појединачне информације чије откривање није 

дозвољено према националном законодавству Републике Србије, или према Европском 

законодавству или се према интерним актима Наручиоцима сматрају поверљивим. 

 Упознат сам са политиком сигурности информација код Наручиоца и 

прихватам да откривање информација било ком појединцу кога Наручилац као власник 

података није овластио за приступ може бити предмет кривичне или грађанске одговорности. 

  Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и 

штити без обзира на степен те поверљивости. 

 

 Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део Уговора. 

 

Датум: ___________________________ 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана и попуњена од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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ВРЕМЕ ОДЗИВА 
 

 

 Под временом одзива подразумева се време одзива и приступања отклањању 

квара на позив овлашћеног лица наручиоца од часа позива. 

  

 

 

  1.  У року до шест часова.  

 

 2.  У року од 7 часова до 12 часова 

 

 3.  У року од 13 часова до 24 часа 

 

 4.  Преко 24 часа.  

 

Понуђач јасно и недвосмислено заокружује један редни број  

код времена одзива 

 

 
 

  Потпис овлашћеног лица 
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VI 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

  На основу позива за подношење понуда у јавној набавци број 78/2020 чији је 

предмет набавка услуге сервисирања пољопривредних машина, дајем понуду како следи: 

 

 

 

 

Понуда број:  

Датум:  

 

 

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,  

у складу са својом понудом, да их потпише  

 

 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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И З Ј А В А  

 

 

 

  У поступку јавне набавке, подносим понуду: 

 

 

  А) самостално 

 

  Б) са подизвођачем: 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

 

  В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе: 

 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

 

  ______________________________________________________ 

 

  ______________________________________________________ 

(заокружити начин на који се подноси понуда) 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус понуђача 

(заокружити) 

   А)     Правно лице 

   Б)      Предузетник 

   В)      Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

   А)     Велико 

   Б)     Средње 

   В)     Мало 

   Г)     Микро 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна  

Назив пословне банке код које се 

води рачун 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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    ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус подизвођача 

(заокружити) 

А)     Правно лице 

Б)      Предузетник 

В)      Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

А)     Велико 

Б)     Средње 

В)     Мало 

Г)      Микро 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна  

Назив пословне банке код које се 

води рачун 
 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити     

поверено већем броју подизвођача 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА 
 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус члана групе-носиоца посла 

(заокружити) 

   А)     Правно лице 

   Б)      Предузетник 

   В)      Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

   А)     Велико 

   Б)     Средње 

   В)     Мало 

   Г)      Микро 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна  

Назив пословне банке код које се 

води рачун 
 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ 
 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус члана групе 

(заокружити) 

  А)     Правно лице 

  Б)      Предузетник 

  В)      Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

  А)     Велико 

  Б)     Средње 

  В)     Мало 

  Г)      Микро 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна  

Назив пословне банке код које се 

води рачун 
 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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Р О К 

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

 Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 

 

 

Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи 

___________________________________  дана од дана отварања понуда. 

                        (уписати број дана важења понуде) 

 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 
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                              СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

 Списак машина и опреме која је предмет одржавања 

 
Ред. 

бр. 
Врста машине 

1.  Трактор ИМТ 539 (5 ком – 2  у Смедереву ) 

2.  Трактор ИМТ 533 (1 ком.) 

3.  Трактор ИМТ 558 (1 ком – у Смедереву) 

4.  Трактор ИМТ 549 (2 ком.) 

5.  Приколица од 1,5 тоне (1 ком. у Смедереву) 

6.  Приколица од 3 тоне (3 ком – 1 у  Смедереву) 

7.  Приколица од 7 тона (1 ком.) 

8.  Прикључна машина: дискаста косачица s 170 D (1 ком у Смедереву) 

9.  Прикључна машина: бубњаста косачица s ADA 165 (1 ком.) 

10.  Прикључна машина: фреза ИМТ (3 ком. – 1  у Смедереву)) 

11.  Прикључна машина: скупљач сена SIP UTO 2250 (1 ком.) 

12.  Прикључна машина: прскалица за отров M450SL (1 ком.) 

13.  Прикључна машина: прскалица за отров 400 Aгромеханика Крањ (1 ком.) 

14.  Прикључна машина: распрскивачи соли RG400 (7 ком – 1 у Смедереву) 

15.  Самоходна тракторска косачица (HYSKVARNA YTH160) (1 ком у Смедереву) 

16.  Самоходна  косачица ROLEC 6ks (1 ком.) 

17.  Самоходна тракторска косачица ТОМА ВИНКОВИЋ TV1218 (1 ком.) 

18.  Самоходна тракторска косачица RAISER 6ks (1 ком.) 

19.  Самоходне косачице MIN NIŠ K700A (4 ком. у Смедереву) 

20.  Самоходне косачице LOMBARDINI K700 (4 ком.) 

21.  Самоходне косачице AGROMARKET (3 ком.) 

22.  Самоходне косачице MTD GES53 (2 ком.) 

23.  Самоходне косачице VILAGER V72 (1 ком.) 

24.  Самоходне косачице VILAGER 6ks (1 ком.) 

25.  Самоходне косачице DOLMAR 5ks (1 ком.) 

26.  Kосачица ротациона ЗМАЈ (1 ком.) 

27.  Косачица ЦТР 156Е (1 ком.) 

28.  Самоходна ротациона косачица АМК-700 (1 ком.) 

29.  Косачица бочна ИМТ ЧЕШАЉ (1 ком.) 

30.  Тример FS350 (7 ком.) 

31.  Тример DOLMAR MC 340 (1 ком.) 

32.  Дувачи SR420 STIHL (11 ком.) 

33.  Дувачи на точковима MIN NIŠ (2 ком.) 

34.  Дувачи на точковима PARKER (1 ком.) 

35.  Моторна тестера STIHL 039 (1 ком.) 

36.  Моторна тестера STIHL 026 (1 ком.) 

37.  Моторна тестера STIHL 044 (1 ком.) 

38.  Моторна тестера STIHL MS 461 (1 ком.) 

39.  Рото фреза ИМТ 506 (1 ком.) 

40.  Рото фреза ADRIA 04 PPS (1 ком.) 

41.  Рото фреза ИМТ 509 (1 ком.) 

42.  Чистилица путева SCHMIDT 151 SE COMPACT  (1 ком.) 

43.  Моторна бушилица STIHL ВТ 360 (1 ком.) 

44.  Прикључна машина: мулчер ZANON ТМС 1300 (1 ком у Смедереву) 

45.  
Прикључна машина: машина за редну обраду VELOX 1/130 (1 ком у 

Смедереву) 

46.  Прикључна машина: плуг двообразни (2 ком. у Смедереву)  

47.  
Прикључна машина: бургија за копање рупа 400мм LEMID (1 ком. у 

Смедереву) 

48.  
Прикључна машина: атомизер вучни 600 литара МОРАВА Пожаревац (1 ком. у 

Смедереву) 

49.  
Прикључна машина: атомизер ношени 400 литара МОРАВА Пожаревац (1 

ком. у Смедереву) 
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Ред. 

бр. 
Врста машине 

50.  Прикључна машина: тањирача ИМТ 200 DISC (1 ком.) 

51.  Муљача за грожђе 7,5kw (1 ком. у Смедереву) 

52.  Преса за комину 5,6 kw (1 ком. у Смедереву) 

53.  Сецкалица за јабуке 4,5 kw (1 ком. у Смедереву) 

54.  Затварачица за флаше 2,2 kw (1 ком. у Смедереву) 

55.  Казан за печење ракије 120 литара (1 ком. у Смедереву) 

56.  Казан за печење ракије 200 литара (1 ком. у Смедереву)) 

57.  Приколица Ремонт, модел RMB SP/PK 400-2.50 (ком 1) 

58.  Самоходна тракторска косачица cubkadet cc1024 khm (ком 1) 

59.  Рениери (ком 1 у Смедереву) 

60.  Прикључкна тракторска бубњаста косачица(sito roto 165 G) (1 ком)  

61.  Атомизер 1000 лит. UNIGRIN (ком 1 у Смедереву) 

62.  Машина за чишћење снега HYGSKVARNA 

63.  Машина за чишћење снега МТД(ком 1) 

64.  Прикључна тракторска машиина (подривач Lemind 255-9) (1 ком) 

65.  Снегочистач самоходни (Wolf sf 76E) (1ком ) 

66.  Телескопски кресач грана(Stihl ht ) (2 ком) 

67.  Моторни тример за траву (homelite f 3055 ) (1ком) 

68.  Моторна тестера (opem 165) (1 ком) 

69.  Самоходна косачица ИМТ Бољевац ( 2 ком.у Смедереву) 

70.  Tрактор (Кubota STV 32) (1ком) 

71.  Самоходна тракторска косачица (Кubota GS 21) (1 ком) 

72.  Снегочистач самоходни (Cubcadet 5285 WE) (1ком) 

73.  Прикључна тракторска машина утоваривач (ИМТ 618729) (1 ком) 

74.  Самоходна косачица (Alko clasik 51) (1 ком) 

75.  Раоници за чишћење снега (8 ком) 

76.  Машина за прање високим притиском (Каrcher KS 520) (1 ком) 

77.  Машина за прање високим притиском (Каrcher KS 700) (1 ком) 

78.  STIHL телескоп четка КМ90Р  2 ком. 

79.  STIGA косчица 450 1 ком.у Смедереву) 

80.  CUB CADET 530 HDSWE  избацивач снега  2 ком 

81.  ZANON CIP 100 T ситнилица за грање 1 ком 

82.  Тракторска прикључна косачица NARDI 

83.  STIHL SH86 дувач – усисивач 2 ком 

84.  Самоходна тракторска косачица CUB CADET (CC1024KHJ) 2 ком 

85.  Самоходна  косачица WOLF GARTEN SELECT 5300 A(2 ком) 

86.  Дувач лишћа STIHL BR 550 ( 3 ком) 

87.  STIHL TRIMER FS 450 4 ком 

88.  Моторна тестера STIHL МS 260 

89.  Подривач TILER са 7 рипера (прикључна тракторска машина) 

90.  Прикључна тракторска машина – Избацивач снега „KOVA“ 

91.  Самоходна косачица IMT Boljevac (са дизел мотором) 2 ком 

92.  Самоходна тракторска косачица CUBCADET XT2 - 1 ком 

93.  Дувач лишћа STIHL BG 85 - 1 ком 

94.  STIHL моторна тестера – MS 260- 1 ком 

95.  STIHL SR 420 - дувач (2 ком.) 
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96.  STIHL BR 550 - дувач (1 ком.) 

97.  Самоходна косачица STIHL RM 756 GS (1 ком.) 

98.  Мотокултиватор STIHL MH 685.0 (1 ком.) 

 

Напомена: Све што у табели није назначено да се налази у Смедереву, налази се у 

републичким органима у Београду 

 

Понуђач је дужан да попуни све ставке, као и цену без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

 

ТАБЕЛА А - ЦЕНА РАДНОГ САТА 
 

 

   Цена по радном сату без ПДВ-а  

   Цена по радном сату са ПДВ-ом  

      
 

ТАБЕЛА Б - УКУПАН БРОЈ РАДНИХ САТИ ЗА УСЛУГЕ НА 

ПОЉОПРИВРЕДНИМ МАШИНАМА И ОПРЕМИ ЗА ХОРТИКУЛТУРУ  
 

Ред. 
бр. 

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА НА 

ПОЉОПРИВРЕДНИМ МАШИНАМА И ОПРЕМИ ЗА 

ХОРТИКУЛТУРУ 

 Потрошени радни 

сати 

0 1 2 

1.  

Редован сервис трактора ИМТ  533,539, 549 и 558 (замена 

филтера за гориво и уља, замена уља у мотору , контрола 

уљау трансмисији, доливање по потреби, контрола 

управљачког система, подмазивање, контрола расхладне 

течности по потреби, доливање и замена) 

 

2.  
Поправка алансера са уградњом и изградњом  на 

тракторима ИМТ 
 

3.  
Поправка алтенатора са уградњом и изградњом  на 

тракторима ИМТ 
 

4.  Поправка довода горива тракторима ИМТ  

5.  Поправка кочница тракторима ИМТ  

6.  Поправка предњег трапа тракторима ИМТ  

7.  Поправка система за управљање тракторима ИМТ  

8.  Поправка хидраулике тракторима ИМТ  

9.  Поправка хидрауличне инсталације на тракторима ИМТ  

10.  Поправка бош пумпе на тракторима ИМТ  

11.  Поправка компресора на тракторима ИМТ  

12.  Поправка инсталације ваздуха на тракторима ИМТ  
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13.  Поправка електро-инсталације на тракторима ИМТ  

14.  
Замена браве,прекидача,мерног сата, кутије осигурача или 

ротационе лампе(по комаду) на тракторима ИМТ 
 

15.  
Демонтажа рама носача раоника или утоварне кашике и 

поновна монтаза на тракторима ИМТ 
 

16.  

Генерална поправка мотора (замена свих хабајућих делова 

мотора-клипова, лежајева радилице и брегасте осовине, 

вентила, реглажа зазора и реглажу рада мотора) на 

тракторима ИМТ 

 

17.  
Поправка преноса мењача и трансмисије на тракторима 

ИМТ 
 

18.  Замена лежајева на задњем точку на тракторима ИМТ  

19.  Припрема и фарбање трупа на тракторима ИМТ  

20.  Припрема и фарбање кабине на тракторима ИМТ  

21.  
Припрема и фарбање маске, хаубе и крила на тракторима 

ИМТ 
 

22.  
Генерална поправка кабине трактора (браварско-лимарски 

радови) на тракторима ИМТ 
 

23.  Поправка мотора брисача на тракторима ИМТ  

24.  
Доливање уља у мотор, управљач, трансмисију или 

контрола и доливање расхладне течности на тракторима 

ИМТ 
 

25.  
Редован сервис косачице – замена уља у мотору, чишчење 

карбуратора, замена филтера горива, провера механичких 

склопова, оштрење ножа, подмазивање 
 

26.  
Сервис-попрвка карбуратора - демонтажа 

карбуратора(замена по потреби: мембрана, дизне, дихтунга 

или пловка) монтажа и штеловање 
 

27.  Поправка преноса погона ножа или погона косачице  

28.  Варење кућишта или рама косачице  

29.  
Генерална поправка мотора косачице (механичарски 

радови) Lombardini, Briggs, Kama diesel 
 

30.  Поправка мотора  косачица   

31.  Поправка мотора на STIHL машинама   

32.  
Генерална поправка  мотора (растављање, замена клипа 

хилзне, лежајева, дихтунга и семенинга, контрола, замена 

делова за паљење, замена свећица и филтера) 
 

33.  
Замена лежајева и погонских зупчаника на муљачима 

грожђа 
 

34.  

Генерална поправка на моторима  IMT 506, IMT 509, 

Lombardini LA 300: расклапање мотора, дефектажа, 

машинска обрада(хилзне, радилице и главе мотора), замена 

клипа, карика, лежајева и  дихтунга мотора, склапање 
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мотора 

35.  Поправка регулатора и преноса на растурачу соли  

36.  Поправка пумпе на атомизерима  

37.  
Сервис атомизера (замена црева, дизни, филтера или 

регулатора) 
 

38.  
Поправка рама на снегочистачима (варења или 

исправљања) 
 

39.  
Поправка мотора на снегочистачима обухвата замену или 

поправку следећих делова: електроника, магнет, 

карбуратор, уређаја за паљење(потезнице), регулатора гаса. 
 

40.  Поправка хидраулике на SCHMIDT 151  

41.  
Мали сервис SCHMIDT 151 (замена уља у мотору, замена  

свих   филтера, контрола и доливање уља у хидраулици, 

контрола расхладне течности, подмазивање мазалица 
 

42.  
Велики сервис SCHMIDT 151( замена свих уља, филтера, 

расхладне течности, зупчастог каиша, шпанера, клинастог 

каиша, водене пумпе, подмазивање) 
 

43.  Замена прикључних алата или опреме на SCHMIDT 151   

44.  Поправка инсталције горива SCHMIDT 151  

45.  
Мали сервис – Kubota (замена уља у мотору, филтера 

горива и уља, контрола расхладне течности и хидраулике 
 

46.  

Велики сервис- Kubota ( замена свих уља и филтера на 

мотору и хидраулици, замена свих каишев и шпанера 

мотора,замена расхладне течности, подмазивање свих 

мазилица)  

 

47.  
Сервис машине за прање под притиском: преглед пумпе 

високог притиска, преглед електро мотора, преглед црева 

високог притиска и млазнице 
 

48.  
Демонтажа рама утоваривача или раоника и поновна 

монтажа 
 

49.  
Поправка рама утоваривача или раоника  (исправљање, 

ојачавање или варење) 
 

50.  
Поправка хидраулике на утоваривачу или раонику за снег 

(ремонт клипа) 
 

51.  
Поправка неисправног дела на бубњастој или дискастој 

косачици 
 

52.  
Поправка кочница на приколицама (механичка 

инсталација) 
 

53.  
Поправка кочница на приколицама (пнеуматска 

инсталација) 
 

54.  
Поправка електро инсталације на приколицама (замена 

лампе, утичнице или сијалица ) 
 

55.  Поправка рама на прикључним машинама  
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56.  Поправка  диска на тањирачи  

57.  

Сервис прскалице за отров – преглед и по потреби  замена 

улошка дизне, замена дизне, замена филтера, замена црева, 

замена мембрена на пумпи, замена клипа, замена 

регулационог вентила, замена вртложника, замена усисно-

потисног вентила. 

 

58.  
Поправка рама носача ножева косе (Тома Винковић, 

Kubota, HYSKVARNA) 
 

59.  
Редован сервис на Томи Винковићу – ТВ 1218 – самоходна 

тракторска косачица (замена уља и филтера, подмазивање) 
 

 

60.  
Редован сервис на HYSKVARNA YTH 160 ( замена уља и 

филтера, подмазивање) 
 

61.  Поправке електрике на косачицама   

62.  Крпљење или замена гуме  

63.  
Поправка помоћног точка од пластике или тврде гуме на 

косачици или дувачу  
 

64.  
Израда и замена погонског вретена на муљачи за грожђе - 

машинска радиониц Јокић 
 

65.  
Израда и замена погонског зупчаника на муљачи за грожђе 

- машинска радиониц Јокић 
 

66.  
Поправка клапни  на муљачи за грожђе - машинска 

радионица Јокић 
 

67.  
Варење прохрон ножева на сецкалици за јабуке - машинска 

радиониц Јокић 
 

68.  Биксовање  коленасте осовине на затварачици – СЕН-а  

69.  
Штеловање чељусти за увођење плутаног чепа на 

затварачици - СЕН- а 
 

70.  
Изарад и замена цевчица и вентила за испирање на машини 

за прање - BRUDER KUNZE – Keler mashine fabric 
 

71.  
Оправка мешача на казану за печење ракије – ДИС 

Суботица 
 

72.  
Крпљење челичног плашта (ложиште) на казану за печење 

ракије - ДИС Суботица 
 

73.  
Крпљење попуцалих калаисаних места на казану и апарату 

на казану за печење ракије - ДИС Суботица 
 

74.  
Оправка испусних врата за комину са заменом шњура на 

казану за печење ракије - ДИС Суботица 
 

75.  Поправка хидрауличне инсталације на приколицама  

76.  
Поправка компјутерске нивелације четки SCHMIDT 151 SE 

COMPACT 
 

77.  
Потправка хладњака хидрауличног система SCHMIDT 151 

SE COMPACT 
 

78.  
Чишћење резервоара и инсталације горива: SCHMIDT 151 

SE COMPACT 
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79.  Замена филтера уља Kubota  

80.  Замена ножа косе Kubota  

81.  Замена филтера горива Kubota  

82.  Замена каиша ножа мањи Kubota  

83.  Замена каиша ножа већи Kubota   

84.  Замена каиша погона Kubota  

85.  Замена ременице каиша Kubota  

86.  Замена филтера горива Schmidt  

87.  Замена лежаја 6007 ZZ   

88.  Замена ножа косе Villager  

89.  
Замена лежаја са осовином за самоходне косачице  МИН  

Ниш 
 

90.  Замена црева горива ср 420  

91.  Замена цилиндра ср 420  

92.  Замена клипа са карикама STIHL  

93.  Замена црева вакума STIHL  

94.  Замена сета за репарацију карбуратора Stihl   

95.  Замена опруга за паљење STIHL  

96.  Замена бобина STIHL Stihl  

97.  Замена електронике  паљења за STIHL  

98.  Замена пумпице уља  

99.  Замена ланца моторне тестере STIHL и HAKO OPEM  

100.  Замена челичног профила по кг  

101.  Замена филтера уља ИМТ  

102.  Замена филтера горива ИМТ   

103.  Замена лежајаточка предњи мањи  ИМТ трактори  

104.  Замена лежаја точка предњи већи ИМТ  трактори  

105.  Замена ротора алансера ИМТ   

106.  Замена бендикса алансера ИМТ   

107.  Замена гарнитауре алансера ИМТ   
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108.  Замена четкице алан  ИМТ   

109.  Замена сијалице фара ИМТ   

110.  Замена сијалице 12v 21w   

111.  Замена кућишта осигурача ИМТ   

112.  Замена осигурача убодни ИМТ   

113.  Ремонт предњег трапа  ИМТ  

114.  Замена гумене лопатице раоника  за чишћење снега   

115.  Замена гуме унутрашња предња ИМТ   

116.  Замена клип раоника  за чишћење снега  

117.  Замена црева горива ИМТ   

118.  Замена црева хидраулике  утоваривача и трактора ИМТ   

119.  Замена ротационе лампе Hella   

120.  Замена радног  фара ИМТ   

121.  Замена прекидача светла трактора ИМТ   

122.  Замена цеви  горива  трактора ИМТ   

123.  Замена спојнице хидраулике  радних уређаја ИМТ   

124.  Замена славине горива ИМТ   

125.  Замена чашице предфилтера ИМТ   

126.  Замена црева воде ИМТ  

127.  Замена хладњака ИМТ  

128.  Замена сета за репарацију хидраулицне пумпе ИМТ  

129.  Замена ел.паљења  ИМТ 506  

130.  Замена свећицае мотора ИМТ 506  

131.  Замена вентила пумпе в.п. ИМТ  

132.  Замена регулатора пумпе в.п.  ИМТ  
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133.  Замена семенинга пумпе в.п. ИМТ  

134.  Замена улошка  дизне  ИМТ  

135.  Замена стакла кабине бочно веће трактора ИМТ   

136.  Замена стакла кабине бочно мање трактора ИМТ   

137.  Замена стакла кабине задње мање трактора ИМТ   

138.  Замена чепа за гориво трактора  ИМТ  

139.  Замена показивача горива трактора  ИМТ  

140.  Замена потезнице Stihl  

141.  Замена ауспуха фс 350  

142.  Замена дихтунга ауспуха фс 350  

143.  Замена цилиндра мотора фс 350  

144.  Замена клипа са карикама фс 350  

145.  Замена филтера горива фс 350  

146.  Замена семенинга мотора фс 350  

147.  Замена гар.дихдунга фс 350  

148.  Замена потезнице фс 350  

149.  Замена свећице  Stihl  

150.  Замена опруге за паљење фс 350  

151.  Замена филтера ваздуха фс 350  

152.  Замена бобине  B&S мотори  

153.  Замена свећице за косачице МTD  

154.  Замена гар.дихтунга  Husgvarna  

155.  Замена филтер уља Husgvarna  

156.  Замена филтер ваздуха Husgvarna  

157.  Замена ременице Husgvarna   
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158.  Замена ножа косе  Husgvarna  

159.  Замена лежаја осовине ножа Husgvarna  

160.  Замена каиша погонски Husgvarna  

161.  Замена каиша ножева Husgvarna  

162.  Замена карбуратора yтх 160  

163.  Замена црева горива yтх  

164.  Замена акумулатора Husgvarna   

165.  
Замена потезнице са канапом за моторе B&S, Lombardini, 

Tecumseh 
 

166.  Замена механизма  за паљење B&S, Lombardini, Tecumseh  

167.  Замена карбуратора снегочистача MTD, Husgvarna  

168.  Замена сајле гаса за косачице МИН и Агромаркет Ниш  

169.  
Замена ручице гаса за косачице МИН,  Агромаркет Ниш и  

и ИМТ Бољевац 
 

170.  Замена заштитног  лима  снегочистача  

171.  Замена капе свећице за косачице  

172.  Замена озубљеног вратила за погон косачице МИН Ниш  

173.  Замена зупчаника  481  

174.  Замена зупчаника  482  

175.  Замена славине горива ла 300  

176.  Замена ножа косе л 700  

177.  Замена ременице –спанер за косачицу МИН Ниш  

178.  Замена точка помоћног  за косачицу МИН Ниш  

179.  Замена кочнице ножа за косачицу МИН Ниш  

180.  Замена лежаја точка косачице МИН  

181.  Замена ременице равне за косачицу МИН Ниш  

182.  Замена чепа резервоара ла 300  
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183.  Замена резервоара горива ла 300  

184.  Замена свећице дуги навој  

185.  Замена гуме спољне - косацица МИН Ниш  

186.  Замена осовинице погона точка MTD  

187.  Замена зупчаника  брегасте осовине мотора B&S,  

188.  Замена електронике B&S,  

189.  Замена хилзне B&S,  

190.  Замена клипа  B&S,  

191.  Замена карике B&S,  

192.  Замена зупчаника паљења B&S,  

193.  Замена ножа косе л 600  

194.  Замена филтера ваздуха са кућиштем Lombardini мотори  

195.  Замена клипа  Q 80  

196.  Замена карике Q 80  

197.  Замена вентила  усисни B&S,  

198.  Замена вентила издувни Lombardini  

199.  Замена вођице вентила Lombardini  

200.  Замена свећице  L A  

201.  Замена гар.дихтунга ла 300  

202.  Замена семенинга 27x40  

203.  Замена семенинга 27x45  

204.  Замена капе  свећице ла 300  

205.  Замена зупчаника  погона  косачице мањи МИН Ниш  

206.  Замена зупчаника погона косачице већи МИН Ниш  

207.  Замена осигурача канџаста спојнице косачице МИН Ниш  
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208.  Замена лежаја 6305 ZZ  

209.  Замена каиша 17x750  

210.  Замена лежаја шпанера МИН Ниш  

211.  Замена погонског зупчаника МИН Ниш  

212.  Замена осигурача осовине точка косачице МИН Ниш  

213.  Замена сета  дизни карбуратора B&S,  

214.  Замена црева за довод горива за косачице B&S,  

215.  Замена ручице гаса за косачице МИН Ниш  

216.  Замена сајле гаса краћа за косачице   

217.  Замена сајле погона за косачице MTD  

218.  Замена филтера  ваздуха  за косачице B&S,  

219.  Замена бобине  ЛА  300  

220.  Замена шпанера  каиша за погон ножа косачице МИН Ниш  

221.  Замена блока  мотора   Stihl  

222.  Замена лежаја  радилице   Stihl  

223.  Замена гарнитуре дихтунга ср. Stihl  

224.  Замена вијка 18 x 120-10.9  

225.  Замена матице  м 18  

226.  Замена корпе квачила ИМТ  

227.  Замена ламеле мање  ИМТ  

228.  Замена ламеле веће  ИМТ  

229.  Замена потисне плоча  ИМТ  

230.  Замена лежаја квачила  ИМТ  

231.  Замена стоп лампе  ИМТ  

232.  Замена стоп прекидача  ИМТ  
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233.  Замена контакт браве  трактора ИМТ   

234.  Замена црева  фи  120  

235.  Замена акумулатора 12 в  97 ах  

236.  Замена топингера  ИМТ  

237.  Замена осигурача жичаног за трактор ИМТ  

238.  Замена водене пумпе за трактор ИМТ  

239.  Замена кочионих  пакнова за трактор ИМТ  

240.  Замена споне за трактор ИМТ  

241.  Замена црева фи 200  

242.  Замена фелне  фи 120-210  

243.  Замена носача оруђа ИМТ  

244.  Замена н ожа  за  за тракторску фрезу  ИМТ  

245.  Замена куке за вучу- мушка за трактор  

246.  Замена куке  за вучу. женска за трактор  

247.  Замена карбуратора ср 420  

248.  Замена реглера  ИМТ  

249.  Замена плоче са диодама за трактор ИМТ  

250.  Замена ротора алтенатора за трактор ИМТ  

251.  Замена статора алтенатора за трактор ИМТ  

252.  Замена лајсне кедера метална по метру  

253.  
Замена вентила  хидраулични са пригушивачем за трактор 

ИМТ 
 

254.  Замена црева  фи 25  по метру  

255.  Замена црева  фи 18  по метру  

256.  Замена филтера спољњи ваздуха Schmidt  

257.  Замена филтера унутрашњи ваздуха Schmidt  
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258.  Замена сајле гаса Schmidt  

259.  Замена пластичног точка  косачице МТD  

260.  Замена крстастог  кардана  Q22  

261.  Замена гуме  спољне  23 x10.50-12  

262.  Замена гуме спољне 16 x6.50-8  

263.  Замена гуме спољне 23 x9.50-12  

264.  Замена гуме спољне -  косачица MИН Ниш  

265.  Замена гуме унутрашње -  косачица MИН Ниш  

266.  Замена гуме спољне  ВИЛАГЕР  

267.  Замена гуме унутрашње ВИЛАГЕР  

268.  Замена гума комплет сакљупљача сена SIP UTO 2250  

269.  Замена гума комплет дувач лишћа “Мин” Ниш  

270.  Замена кабла   акумулаторског   16 мм                   мет.  

271.  Замена сијалице 12в 5w  

272.  Замена сијалице  за тракторе H 1  

273.  Замена осигурача за струју за тракторе  - макси  

274.  Замена осигурача -  мини    5А-30А  

275.  Замена стопице кабла инсталације за ИМТ тракторе  

276.  Замена каиша упртача за ношење дувача STIHL   

277.  
Замена утичнице струје за тракторе ИМТ и  приколице 

ИМТ мушка 
 

278.  
Замена утичница приколице струје за тракторе ИМТ и  

приколице ИМТ  женска 
 

279.  Замена кабла инсталације  5 x  1,5 мм                    мет.  

280.  Замена лежајa  точка спремника-Kubota  

281.  Замена спољне  гуме косачице  4.00-8 /10  

282.  Замена унутрашње гуме косачице  4.00-8  
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283.  Замена фелни 8”  

284.  Замена осовине рукавца-Kubota  

285.  Замена ПВЦ везица  

286.  Замена семенинга  радилице са деклом задњи ИМТ  

287.  Замена гарнитуре дихтунга мотора ИМТ  

288.  Замена пумпе горива ИМТ  

289.  Замена гарнитуре цеви високог притиска ИМТ  

290.  Замена клипа мотора Q 91  

291.  Замена карике Q 91  сет за један клип  

292.  Замена лежаја радилице ИМТ сет  

293.  Замена лежаја аксијални  ИМТ  

294.  Замена чауре клипњаче  ИМТ  

295.  Замена цилиндарске  кошуљице  ИМТ  

296.  Замена алансера ИМТ  

297.  Замена чепа хладњака трактора ИМТ  

298.  Замена термостата ИМТ  

299.  Замена резервоара горива ИМТ  

300.  Замена предњег семенинга мотора ИМТ  

301.  Замена чауре предњег рукавца ИМТ  гарнитура  

302.  Замена осовинице прењег рукавца ИМТ-комад  

303.  Замена осигурача  рукавца ИМТ  

304.  Замена споне краће ИМТ  

305.  Замена споне дуже ИМТ  

306.  Замена каиша за усисну корпу лишћа      10x500  

307.  Замена амортизера за шлеп приколицу  РЕМОНТ БЕЧЕЈ  
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308.  Замена добоша -Kubota  

309.  Замена пакнова кочионих - Kubota  

310.  Замена ексцентара кочионих-Kubota  

311.  Замена гумице заштитне –Kubota  

312.  Замена бројача сати –обртомер- ИМТ  

313.  Замена хидрауличних разводника за тракторе ИМТ  

314.  Замена зупчаника конусних  СИП  

315.  Замена зупчаника тањирастих СИП  

316.  Замена лежаја излазног  вратила  СИП  

317.  Замена излазног кућишта осовине  СИП  

318.  Замена дихтунга кућишта СИП  

319.  Замена свећице грејача ИМТ  

320.  Замена бакарних  цеви уља тракторе ИМТ  

321.  Замена шупљог вијка трактора ИМТ  

322.  Замена упорника трапа ИМТ  

323.  Замена лежаја задњег точка ИМТ  

324.  Замена осовине са рукавцем ИМТ  

325.  Замена филтера  ваздуха Kubota  

326.  Замена филтера хидрауличног уља тракторе ИМТ  

327.  Замена каиша назубљених  10x 400  

328.  Замена гарнитуре .карика клипа хидраулике ИМТ  

329.  Замена осовине клипа хидраулике ИМТ  

330.  
Замена КАРДАНА универзалног  за прикључна оруђа на 

тракторима ИМТ 
 

331.  Замена ретровизора за тракторе ИМТ  

332.  Замена носача ретровизора за тракторе ИМТ  
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333.  Замена кућишта осигурача 50а  

334.  Замена осигурача 50а  

335.  Замена брава врата ИМТ унутрашња  

336.  Замена кваке  врата спољна ИМТ  

337.  Замена сирене 12в  

338.  Замена мотор брисача ИМТ  

339.  Замена метлице брисача ИМТ  

340.  Замена сета мембрана – Морава  

341.  Замена вртложника са кућиштем – Морава  

342.  Замена дизне – Морава  

343.  Замена опруге пумпе – Морава  

344.  Замена обујнице q 25  

345.  Замена уложка филтера – Морава  

346.  Замена потисног  црева атомизера Морава  

347.  Замена усисног потисног вентила атомизера Морава  

348.  Замена усисног црева са ситом атомизера Морава  

349.  Замена кугличног  лежаја 6207   

350.  Замена кугличног  лежаја 6210  

351.  Замена кугличног  лежаја  6208  

352.  Замена потисног  лежаја 51109  

353.  Замена ремена – клинасти каиш 17X1100  

354.  Замена сет пумпе хидрауличног погона SCHMIDT 151  

355.  Замена сет хидромотора погона  SCHMIDT 151  

356.  
Замена електро вентила хидрауличних команди SCHMIDT 

151 
 

357.  
Замена сета хидромотора за погон циркулационе водене 

пумпе усисног система SCHMIDT 151 
 

358.  
Замена сет хидромотора вакума усисне коморе  SCHMIDT 

151 
 

359.  Замена сета хидромотора четки SCHMIDT 151  
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360.  Замена хладњака  хидрауличног система SCHMIDT 151  

361.  
Замена сета хидромотора вентилатора за хлађење хидро 

система SCHMIDT 151 
 

362.  
Замена сета хидроцилиндра за хоризонталну и вертикалну 

нивелацију четки SCHMIDT 151 
 

363.  
Замена сета хидроцилиндра за нивелацију усисне корпе 

SCHMIDT 151 
 

364.  
Замена сета хидроцилиндара за кипање усисне коморе 

SCHMIDT 151 
 

365.  
Замена сета хидроцилиндра за отварање усисне коморе 

CHMIDT 151 
 

366.  
Замена сета хидроцилиндра раоника за чишћење снега 

SCHMIDT 151 
 

367.  
Замена сета водене пумпе за прскалице четки SCHMIDT 

151 
 

368.  Замена пловка горива SCHMIDT 151    

369.  Замена пловка резервоара воде SCHMIDT 151  

370.  Замена лима ХВ по кг  

371.  Замена мреже грифоване по кг  

372.  Премаз  боје  основне по 1m квадратном   

373.  Скидање боје  разређивaчем  по 1 m квадратном  

374.  Замена антифриза 100%  

375.  Замена моторног   уље 15w40  

376.  Замена моторног уље сае 30  

377.  Замена дестиловане  воде   

378.  Замена трактола  

379.  Замена хидрола 46  

380.  Замена SAE 80w90  

381.  Замена АТФ уља   

382.  Замена АТ уља   

383.  Замена масти   

384.  Замена  електронике SR 450 STIHL  

385.  Замена фелне  задњег точка ИМТ 539  

386.  Замена фелне  прдњег точка ИМТ 539  
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387.  Замена упорника предњег трапа за ИМТ 539  

388.  Замена шоље упорника за ИМТ 539  

389.  Замена споне волана ГС 21  

390.  Замена споне  волана за СТУ 32  

391.  Замена ножева  косачице СИП 165   

392.  Замена каишева  за УТО 2250  

393.  Замена задњег семеринга  мотора ИМТ 558  

394.  Замена сегмента за сакупљање траве  

395.  Замена реглера за ТУ 1218  

396.  Замена ножева за ТУ 1218  

397.  Замена ножева за ротокос АДА 165  

398.  Замена водене пумпе на  тракторима ИМТ  

399.  Замена АЦ пумпе на тракторима ИМТ  

400.  Замена дизне  на мотору  трактора ИМТ  

401.  Замена сет  квачила за  тракторе ИМТ  

402.  Замена воденог хладњак на тракторима  ИМТ  

403.  
Замена сегмента или уложка   четке на Kuboti STV 

32(прикључни уређај за чишћење плочника) 
 

404.  
Замена сегмента или уложка четке на SCHMIDT151 SE – 

прикључак на машини 
 

405.  Замена погонског  каиша – Kubota STV 32  

406.  Замена погонског  каиша – Kubota GS 21  

407.  
Замена хидрауличног  црева ( спојница) носача 

утоваривача или раоника  
 

408.  Замена ножа  кашике утоваривача  

409.  Замена лежаја тањираче  

410.  
Замена крста кардана на трактору и  прикључним 

машинама 
 

411.  
Замена погонског   каиша за муљачу   грожђа -  машинска 

радиониц Јокић 
 

412.  
Замена погонског каиша на преси за комину - Garrola - 

Италија 
 

413.  
Замена погонског  каиша за сецкалицу за јабуке - 

машинска радиониц Јокић 
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414.  
Замена четке за прање на  машини за прање флаша 

BRUDER KUNZE – Keler mashine fabric 
 

415.  
Замена сет пумпе хидропогона SCHMIDT 151 SE 

COMPACT 
 

416.  
Замена сет хидромотора погона SCHMIDT 151 SE 

COMPACT 
 

417.  
Замена електровентила хидрауличних команди SCHMIDT 

151 SE COMPACT 
 

418.  
Замена сета хидромотора погона циркулационе водене 

пумпе усисног система SCHMIDT 151 SE COMPACT 
 

419.  
Замена хидромотора вакума усисне коморе SCHMIDT 151 

SE COMPACT 
 

420.  Замена хидромотора четки SCHMIDT 151 SE COMPACT  

421.  
Замена хидромотора вентилатора за хлађење воденог  

хидрауличног система SCHMIDT 151 SE COMPACT 
 

422.  
Замена хидраулични цилиндар за хоризонталну и 

вертикалну нивелацију четки SCHMIDT 151 SE COMPACT 
 

423.  
Замена хидрауличног  цилиндра за нивелацију усисне 

корпе SCHMIDT 151 SE COMPACT  
 

424.  
Замена хидрауличног  цилиндра за кипање усисне коморе 

SCHMIDT 151 SE COMPACT 
 

425.  
Замена хидрауличног цилиндра  за нивелацију раоника 

SCHMIDT 151 SE COMPACT 
 

426.  
Замена хидрауличног  цилиндра за отварање дусдисне 

коморе SCHMIDT 151 SE COMPACT 
 

427.  
Замена сета водене пумпе за прскалице четки SCHMIDT 

151 SE COMPACT 
 

428.  Замена пловка за гориво SCHMIDT 151 SE COMPACT  

429.  
Замена пловка за резервoар воде SCHMIDT 151 SE 

COMPACT 
 

430.  Замена гума на раонику за снег  

431.  
Замена каиша погона за прикључну машину: мулчер 

ZANON ТМС 1300 
 

432.  
Замена ременице погона за прикључну машину: мулчер 

ZANON ТМС 1300 
 

433.  
Замена лежаја централне осовине за прикључну машину: 

мулчер ZANON ТМС 1300 
 

434.  
Замена лежаја редуктора за прикључну машинау мулчер 

ZANON ТМС 1300 
 

435.  
Замена зупчаника редуктора за прикључну машину: 

мулчер ZANON ТМС 1300 
 

436.  Замена клизајућих тањира "Sip" и "Ada"  

437.  Замена бубњева "Sip" и "Ada"  

438.  Замена конусних зупчаника "Sip" и "Ada"  

439.  Замена погонског вратила "Sip" и "Ada"  
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440.  Замена зупчаника погонског вратила "Sip" и "Ada"  

441.  Замена лежајева погонског вратила "Sip" и "Ada"  

442.  Замена ременице погонског вратила "Sip" и "Ada"  

443.  Замена осовине бубња "Sip" и "Ada"  

444.  Замена седишта трактора ИМТ  

445.  Замена седишта Кубота  

446.  Замена заштитне цираде косачице СИП  

447.  Замена зупчаника погона радног уређаја (FS350)  

448.  Замена виљушке сетвоспремача ИМТ  

449.  Замена ножа на раонику плуга ИМТ  

450.  Замена опруге раоника за чишћење снега  

451.  Замена ножева на фезама ИМТ  

452.  Замена квачила (FS350)  

453.  Замена погонске осовине (FS350)  

454.  Замена амортизера четки Schmidt 151  

455.  Замена шпанера радних полуга ИМТ  

456.  Замена кардана предње вуче ИМТ 549  

457.  Замена конусно тањирастих зупчаника трактора ИМТ  

458.  Замена квачила моторне тестере (Stihl)  

459.  Замена четке ( Км 90 Stihl)  

460.  Замена погонске осовина телескопа (HT 75 Stihl)  

УКУПАН БРОЈ РАДНИХ САТИ:  

 

 

ЦЕНА УСЛУГЕ=  

ЦЕНА ПО РАДНОМ САТУ (ТАБЕЛА А) x  

УКУПАН БРОЈ РАДНИХ САТИ (ТАБЕЛА Б) без ПДВ-а 

 

ЦЕНА УСЛУГЕ=  

ЦЕНА ПО РАДНОМ САТУ (ТАБЕЛА А) x  

УКУПАН БРОЈ РАДНИХ САТИ (ТАБЕЛА Б) са ПДВ-ом 
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ТАБЕЛА В - ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ  ДЕЛОВА  И 

ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА  

 

 

Ред. 

бр. 
РЕЗЕРВНИ  ДЕЛОВИ  И 

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ   
ЦЕНА  БЕЗ ПДВ-а ЦЕНА СА ПДВ-ом 

0 1 2 3 

1.  ФИЛТЕР УЉА KUBOTA  
 

2.  ФИЛТЕР ГОРИВА KUBOTA  
 

3.  ФИЛТЕР ХИДРАУЛИКЕ KUBOTA  
 

4.  ПРЕДФИЛТЕР ХИДРАУЛИКЕ KUBOTA  
 

5.  ФИЛТЕР ВАЗДУХА KUBOTA  
 

6.  НОЖ КОСЕ KUBOTA  
 

7.  КАИШ НОЖА МАЊИ KUBOTA  
 

8.  КАИШ НОЖА ВЕЋИ KUBOTA  
 

9.  КАИШ ПОГОНА KUBOTA  
 

10.  КАИШ ПРЕНОСНИ ДУПЛИ KUBOTA  
 

11.  РЕМЕНИЦА КАИША KUBOTA  
 

12.  ФИЛТЕР ГОРИВА SCHMIDT  
 

13.  ФИЛТЕР УЉА SCHMIDT  
 

14.  ФИЛТЕР ВАЗДУХА СПОЉНИ SCHMIDT  
 

15.  
ФИЛТЕР ВАЗДУХА УНУТРАШЊИ 

SCHMIDT 
 

 

16.  НОЖ КОСЕ VILLAGER  
 

17.  
ЛЕЖАЈ СА ОСОВИНОМ ЗА САМОХОДНЕ 

КОСАЧИЦЕ  МИН  НИС 
 

 

18.  
ЦРЕВО ГОРИВА STIHL МОТОРИ 

 
 

19.  
КЛИП МОТОРА STIHL 

 
 

20.  КАРИКЕ МОТОРА STIHL  
 

21.  ЦРЕВО ВАКУМА STIHL  
 

22.  
СЕТ ЗА РЕПАРАЦИЈУ КАРБУРАТОРА 

STIHL 
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0 1 2 3 

23.  ОПРУГА ЗА ПАЉЕЊЕ STIHL  
 

24.  ЕЛЕКТРОНИКА  STIHL  
 

25.  РУЧКА КОМАНДЕ ГАСА STIHL BR 550  
 

26.  ИЗДУВНА ЦЕВ ДУВАЧА STIHL BR 550  
 

27.  ФИЛТЕР ВАЗДУХА STIHL BR 550  
 

28.  
ФЛЕКСИБИЛНО ЦРЕВО ДУВАЧА STIHL 

BR 550 
 

 

29.  ПУМПИЦА УЉА  
 

30.  ЛАНАЦ МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ  
 

31.  ЧЕЛИЧНИ ПРОФИЛ ПО КГ  
 

32.  ФИЛТЕР УЉА ИМТ  
 

33.  ФИЛТЕР ГОРИВА ИМТ  
 

34.  ФИЛТЕР ВАЗДУХА ИМТ  
 

35.  ЛЕЖАЈ ТОЧКА ПРЕДЊИ  ИМТ   
 

36.  АУТОМАР  АЛАНСЕРА ИМТ  
 

37.  БЕНДИКС АЛАНСЕРА ИМТ  
 

38.  ГАРНИТАУРА ЧЕТКИЦА АЛАНСЕРА ИМТ  
 

39.  СИЈАЛИЦА ФАРА ИМТ  
 

40.  СИЈАЛИЦА 12V 21W  
 

41.  
СИЈАЛИЦА 12V 5W 

 
 

42.  
СИЈАЛИЦА Х1 

 
 

43.  
СИЈАЛИЦА Х7 

 
 

44.  
СИЈАЛИЦА Х3 

 
 

45.  КУЋИШТЕ ОСИГУРАЧА ИМТ  
 

46.  ОСИГУРАЧ УБОДНИ  
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47.  
ОСИГУРАЧ СТАРИ ТИП 

 
 

48.  
ОСИГУРАЧ  МАКСИ УБОДНИ 

 
 

49.  ГАР. ПРЕДЊЕГ ТРАПА  ИМТ  
 

50.  НОЖ ЗА  ЗА ФРЕЗУ  ИМТ  
 

51.  КЛИП РАОНИКА  ЗА СНЕГ  
 

52.  ЦРЕВО ГОРИВА ИМТ  
 

53.  
ЦРЕВО ХИДРАУЛИКЕ  УТОВАРИВАЧА 

ИМТ 
 

 

54.  РОТАЦИОНА ЛАМПА  
 

55.  РАДНИ ФАР ИМТ  
 

56.  
ПРЕДЊИ ФАР ИМТ 

 
 

57.  
СТОП ЛАМПА ИМТ 

 
 

58.  
ПРЕКИДАЧ СВЕТЛА ИМТ 

 
 

59.  
БРАВА ЗА ПАЉЕЊЕ ИМТ 

 
 

60.  
ЦЕВ ГОРИВА ИМТ 

 
 

61.  
ЦРЕВО ДОВОДА ГОРИВА ИМТ 

 
 

62.  
СЛАВИНА ГОРИВА ИМТ 

 
 

63.  
ЧАШИЦА ПРЕДФИЛТЕРА ГОРИВА ИМТ 

 
 

64.  
СПОЈНИЦА ХИДРАУЛИКЕ  РАДНИХ 

УРЕЂАЈА ИМТ 
 

 

65.  ЦРЕВО ВОДЕ ИМТ  
 

66.  ХЛАДЊАК ВОДЕ ИМТ  
 

67.  
СЕТ ЗА РЕПАРАЦИЈУ ХИДРО ПУМПЕ 

ИМТ 
 

 

68.  ЕЛЕКТРОНИКА ПАЉЕЊА ИМТ 506  
 

69.  СВЕЋИЦА МОТОРА ЗА ИМТ 506  
 

70.  ВЕНТИЛ ПУМПЕ В.П. ИМТ  
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71.  УЛОЖАК ДИЗНЕ ИМТ  
 

72.  ЧЕП ГОРИВА ИМТ 539  
 

73.  ПОТЕЗНИЦА STIHL  
 

74.  АУСПУХ ФС 350  
 

75.  СТАКЛО КАБИНЕ ИМТ БОЧНО ВЕЋЕ С.Т.  
 

76.  СТАКЛО КАБИНЕ ИМТ БОЧНО МАЊЕ С.Т.   
 

77.  СТАКЛО КАБИНЕ ЗАДЊЕ ИМТ ВЕЋЕ   
 

78.  СТАКЛО КАБИНЕ ЗАДЊЕ ИМТ МАЊЕ   
 

79.  
СТАКЛО КАБИНЕ ПРЕДЊЕ ИМТ 

 
 

80.  
СТАКЛО КАБИНЕ БОЧНО ИМТ БУШЕНО 

Н.Т.  
 

81.  
КЛИП ЗА ФС 350 

 
 

82.  КАРИКЕ ЗА ФС 350  
 

83.  ФИЛТЕР ГОРИВА ФС 350  
 

84.  ГАРНИТУРА ДИХДУНГА ФС 350  
 

85.  СВЕЋИЦА ЗА STIHL МОТОРЕ  
 

86.  
ЕЛЕКТРОНИКА ЗА Б&С МОТОРЕ 

 
 

87.  
СВЕЋИЦА ДУГИ НАВОЈ 

 
 

88.  
СВЕЋИЦА  М 10 

 
 

89.  
СВЕЋИЦА КРАТКИ НАВОЈ 

 
 

90.  
СВЕЋИЦА ШИРОКИ НАВОЈ 

 
 

91.  
СЕТ ДИХТУНГА ХУСГВАРНА YТХ 

 
 

92.  
ФИЛТЕР УЉА ХУСГВАРНА 

 
 

93.  
ФИЛТЕР ВАЗДУХА ХУСГВАРНА 

 
 

94.  
РЕМЕНИЦА ХУСГВАРНА 
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95.  
НОЖ КОСЕ ХУСГВАРНА 

 
 

96.  
ЛЕЖАЈ ОСОВИНЕ НОЖА ХУСГВАРНА 

 
 

97.  
КАИШ ПОГОНА ХУСГВАРНА YТХ 

 
 

98.  
КАИШ НОЖЕВА ХУСГВАРНА YТХ 

 
 

99.  
ЦРЕВО ГОРИВА YТХ 

 
 

100.  
МЕХАНИЗАМ ЗА ПАЉЕЊЕ Б&С, 

ЛОМБАРДИНИ  
 

101.  
САЈЛА ГАСА КОСАЧИЦЕ ТИП МИН НИС 

 
 

102.  
РУЧИЦА ГАСА ЗА КОСАЧИЦЕ 

 
 

103.  
САЈЛА ПОГОНА КОСАЧИЦЕ 

 
 

104.  
КАПА СВЕЋИЦЕ 

 
 

105.  
ОЗУБЉЕНО ВРАТИЛО ПОГОНА ТИПА 

МИН  
 

106.  
ЗУПЧАНИК ПОГОНА 481 

 
 

107.  
ЗУПЧАНИК ПОГОНА 482 

 
 

108.  
СЛАВИНА ГОРИВА КОСАЧИЦЕ МИН 

 
 

109.  
НОЖ КОСЕ Л 700 

 
 

110.  
РЕМЕНИЦА –ШПАНЕР ТИПА МИН 

 
 

111.  
ТОЧАК ПОМОЋНИ ФИ 200 

 
 

112.  
КОЧНИЦА НОЖА КОСАЧИЦЕ 

 
 

113.  
РЕМЕНИЦА РАВНА ТИПА МИН 

 
 

114.  
КЛИП МОТОРА Б&С 

 
 

115.  
КАРИКЕ МОТОРА  Б&С 

 
 

116.  
ЗУПЧАНИК ПАЉЕЊА Б&С 

 
 

117.  
НОЖ КОСЕ Л 600 

 
 

118.  
ФИЛТЕР СА КУЋИШТЕМ ЛОМБАРДИНИ 
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119.  
ГАРНИТУРА ДИХТУНГА ЛА 300 

 
 

120.  
ЗУПЧАНИК ПОГОНА МАЊИ ТИПА МИН 

 
 

121.  
ЗУПЧАНИК ПОГОНА ВЕЋИ ТИПА МИН 

 
 

122.  
КАИШ 17Џ750 

 
 

123.  
ЛЕЖАЈ СПАНЕРА ТИПА МИН 

 
 

124.  
ОСИГУРАЧ ПОГОНА ОСОВИНЕ ТОЧКА 

КОСАЧИЦЕ  
 

125.  
ЦРЕВО ГОРИВА Б&С 

 
 

126.  
ФИЛТЕР ВАЗДУХА ЗА Б&С 

 
 

127.  
БОБИНА ЛА 300 

 
 

128.  
СПАНЕР КАИША ПОГОНА НОЖА ТИПА 

МИН  
 

129.  
ЛЕЖАЈ РАДИЛИЦЕ STHIL 

 
 

130.  
КОРПА КВАЧИЛА ИМТ 

 
 

131.  
ЛАМЕЛА ВЕЋА ИМТ 

 
 

132.  
ЛАМЕЛА МАЊА ИМТ 

 
 

133.  
ПОТИСНА ПЛОЧА ИМТ 

 
 

134.  
ЛЕЖАЈ КВАЧИЛА ИМТ 

 
 

135.  
СТОП ПРЕКИДАЧ ИМТ 

 
 

136.  
КОНТАКТ БРАВА ИМТ 

 
 

137.  
ЦРЕВИ ФИ 120 ПО МЕТРУ 

 
 

138.  
АКУМУЛАТОР 12V 97 АХ 

 
 

139.  
АКУМУЛАТОР 12V 55АХ 

 
 

140.  
ТОПИНГЕР ИМТ 

 
 

141.  
ОСИГУРАЧ ЖИЧАНИ ИМТ 

 
 

142.  
ОСИГУРАЧ СА ОПРУГОМ ИМТ 
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143.  
ВОДЕНА ПУМПА ИМТ 

 
 

144.  
КОЧИОНИ ПАКНОВИ ИМТ 

 
 

145.  
СПОНА 539 ИМТ 

 
 

146.  
ЦРЕВО ПОЛУРЕТАН СПИРАЛА ФИ 180 ПО 

МЕТРУ  
 

147.  
ЦРЕВО ПОЛИУРЕТАН СПИРАЛА ФИ 200 

ПО МЕТРУ  
 

148.  
ШЕЛНА 170-210 

 
 

149.  
КАРБУРАТОР STHIL 

 
 

150.  
РЕГЛЕР ИМТ 

 
 

151.  
ЛАЈСНА КЕДЕРА ПО МЕТРУ 

 
 

152.  
КЕДЕР СТАКЛА ПО МЕТРУ 

 
 

153.  
ВЕНТИЛ ХИДРАУЛИЧНИ СА 

ПРИГУШИВАЧЕМ  
 

154.  
ЦРЕВО ФИ 25 ПО МЕТРУ 

 
 

155.  
ЦРЕВО ФИ 18 ПО МЕТРУ 

 
 

156.  
САЈЛА ГАСА SCHMIDT 

 
 

157.  
ПЛАСТИЦНИ ТОЧАК КОСАЧИЦЕ МТД 

 
 

158.  
КРСТ КАРДАНА ФИ 22 

 
 

159.  
ГУМА СПОЉНА 23Џ10.50-12 

 
 

160.  
ГУМА СПОЉНА 16Џ6.50-8 

 
 

161.  
ГУМА СПОЉНА 23Џ9.50-12 

 
 

162.  
ГУМА СПОЉНА 15Џ6.00-6 

 
 

163.  
ГУМА СПОЉНА КОСАЧИЦЕ ТИПА МИН 

 
 

164.  
ГУМА УНУТРАШЊА КОСАЧИЦЕ ТИПА 

МИН  
 

165.  
ГУМА СПОЉНА VILAGER 
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166.  
ГУМА УНУТРАШЊА VILAGER 

 
 

167.  
ГУМА КОМПЛЕТ ДУВАЧ ТИПА МИН 

 
 

168.  
УТИЧНИЦА ПРИКОЛИЦЕ МУШКА 

 
 

169.  
УТИЧНИЦА ПРИКОЛИЦЕ ЖЕНСКА 

 
 

170.  
КАБАЛ ИНСТАЛАЦИЈЕ 5Џ1,5 ПО МЕТРУ 

 
 

171.  
ЛЕЖАЈ ТОЧКА СПРЕМНИКА ЛИШЋА -

КУБОТА  
 

172.  
СЕМЕНИНГ РАДИЛИЦЕ ЗАДЊИ ИМТ С.Т. 

 
 

173.  
ГАРНИТУРА МОТОРА ИМТ 

 
 

174.  
ПУМПА ГОРИВА ИМТ 

 
 

175.  
АЛАНСЕР ИМТ 

 
 

176.  
ЧЕП ХЛАДЊАКА ИМТ 

 
 

177.  
ТЕРМОСТАТ ИМТ 

 
 

178.  
РЕЗЕРВАР ИМТ 

 
 

179.  
ПРЕДЊИ СЕМЕНИНГ ИМТ 

 
 

180.  
ЧАУРЕ РУКАВЦА ИМТ 

 
 

181.  
ОСИГУРАЧ КАЈЛА РУКАВЦА ИМТ 

 
 

182.  
СПОНА КРАЋА ИМТ 549 

 
 

183.  
СПОНА ДУЖА ИМТ 549 

 
 

184.  
КАИШ ЗА МОТОР  УСИСИВАЧА ЛИШЋА 

КУБОТА  
 

185.  
АМОРТИЗЕР КУКЕ ЗА ПРИКОЛИЦУ 

РЕМОНТ БЕЧЕЈ  
 

186.  
БРОЈАЧ САТИ 

 
 

187.  
КОМБИНОВАНИ САТ ИМТ 539 

 
 

188.  
ХИДРАУЛИЧНИ РАЗВОДНИК ИМТ 
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189.  
ЗУПЧАНИК КОНУСНИ СИП 

 
 

190.  
ЗУПЧАНИК ТАЊИРАСТИ СИП 

 
 

191.  
ЛЕЖАЈ ИЗЛАЗНОГ ВРАТИЛА СИП 

 
 

192.  
ИЗЛАЗНО КУЋИШТЕ ОСОВИНЕ СИП 

 
 

193.  
ДИХТУНГ КУЋИШТА СИП 

 
 

194.  
СВЕЋИЦА ГРЕЈАЧ ИМТ 

 
 

195.  
БАКАРНА ЦЕВ УЉА ИМТ 

 
 

196.  
ШУПЉИ ВИЈАК ГОРИВА 

 
 

197.  
БАКАРНА ПОДЛОШКА ШУПЉЕГ ВИЈКА 

 
 

198.  
УПОРНИК ТРАПА ИМТ 

 
 

199.  
РУКАВАЦ ИМТ 

 
 

200.  
ГАРНИТУРА КАРИКА КЛИПА 

ХИДРАУЛИКЕ ИМТ  
 

201.  
ОСОВИНА КЛИПА ХИДРАУЛИКЕ ИМТ 

 
 

202.  
КАРДАН УНИВЕРЗАЛНИ МАЛИ ИМТ 

 
 

203.  
КАРДАН ЈЕДНОСМЕРНИ ИМТ 

 
 

204.  
КАРДАН СА КВАЧИЛОМ ИМТ 

 
 

205.  
РЕТРОВИЗОР ИМТ 

 
 

206.  
НОСАЧ РЕТРОВИЗОРА ИМТ 

 
 

207.  
КУЋИШТЕ ОСИГУРАЧА 50А 

 
 

208.  
БРАВА ВРАТА УНУТРАШЊА ИМТ 

 
 

209.  
БРАВА СПОЉНА ИМТ 

 
 

210.  
СИРЕНА 12V 

 
 

211.  
МОТОР БРИСАЧА ИМТ 

 
 

212.  
МЕТЛИЦА БРИСАЧА ИМТ 
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213.  
СЕТ МЕМБРАНА - МОРАВА 

 
 

214.  
ВРТЛОЖНИК МОРАВА 

 
 

215.  
ДИЗНА ПРСКАЛИЦЕ МОРАВА 

 
 

216.  
МАТИЦА ДИЗНЕ МОРАВА 

 
 

217.  
ПОДЛОШКА ДИЗНЕ МОРАВА 

 
 

218.  
УЛОЖАК ФИЛТЕРА МОРАВА 

 
 

219.  
ПОТИСНО ЦРЕВО МОРАВА 

 
 

220.  
УСИСНО ПОТИСНИ ВЕНТИЛ МОРАВА 

 
 

221.  
УСИСНО ЦРЕВО СА СИТОМ  МОРАВА 

 
 

222.  
КАИШ 17Џ1100 

 
 

223.  
СЕТ ПУМПЕ ХИДРАУЛИЧНОГ ПОГОНА 

SCHMIDT 151  
 

224.  
СЕТ ХИДРОМОТОРА SCHMIDT 151 

 
 

225.  
ХЛАДЊАК ХИДРАУЛИЦНОГ УЉА 

SCHMIDT 151  
 

226.  
СЕТ ХИДРОМОТОРА ПОГОНА SCHMIDT 

151  
 

227.  
ЕЛЕКТРО ВЕНТИЛ ХИДРАУЛИКЕ 

SCHMIDT 151  
 

228.  
СЕТ ЗА РЕМОНТ ЦИРКУЛАЦИОНЕ 

ПУМПЕ ВОДЕ 151  
 

229.  
СЕТ ЗА РЕМОНТ ПУМПЕ ВАКУМА 

SCHMIDT 151  
 

230.  
СЕТ ЗА ХИДРОМОТОР ХЛАЂЕЊА 

SCHMIDT 151  
 

231.  
СЕТ ЗА ХИДРОЦИЛИНДАР ЗА 

ХОРИЗОНТАЛНУ НИВЕЛАЦИЈУ 151  
 

232.  
СЕТ ЗА ХИДРОЦИЛИНДАР ЗА 

ВЕРТИКАЛНУ НИВЕЛАЦИЈУ 151  
 

233.  СЕТ ХИДРОЦИЛИНДРА ЗА НИВЕЛАЦИЈУ  
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УСИСНЕ КОРПЕ 151 

234.  
СЕТ ХИДРОЦИЛИНДРА ЗА ОТВАРАЊЕ 

УСИСНЕ КОМОРЕ 151  
 

235.  
СЕТ ХИДРОЦИЛИНДРА ЗА КИПАЊЕ 

УСИСНЕ КОМОРЕ 151  
 

236.  
СЕТ ХИДРОЦИЛИНДРА РАОНИКА СНЕГА 

НА SCHMIDT 151  
 

237.  
СЕТ ВОДЕНЕ ПУМПЕ ЗА ПРСКАЊЕ 

ЧЕТКИ НА SCHMIDT 151  
 

238.  
ПЛОВАК ГОРИВА SCHMIDT 151 

 
 

239.  
ПОКАЗИВАЧ НИВОА РЕЗЕРВОАРА ВОДЕ 

SCHMIDT 151  
 

240.  
ЛИМ ХВ ПО КГ 

 
 

241.  
БОЈА ОСНОВНА КОМ 

 
 

242.  
НИТРО РАЗРЕЂИВАЧ ЛИТ 

 
 

243.  
АНТИФРИЗ 100% 

 
 

244.  
МОТОРНО УЉЕ 15Њ40 

 
 

245.  
МОТОРНО УЉЕ САЕ 30 

 
 

246.  
МОТОРНО УЉЕ 5Њ40 

 
 

247.  
МОТОРНО УЉЕ Б&С ЗА ВАЗДУШНЕ 

МОТОРЕ - КОМ  
 

248.  
ТРАКТОР УЉЕ 

 
 

249.  
ДЕСТИЛОВАНА ВОДА 

 
 

250.  
УЉЕ ХИДРОЛ 46 

 
 

251.  
УЉЕ ХИДРАУЛИЧНО ТИПА УДТ 

 
 

252.  
АТ УЉЕ - ПО КОМ 

 
 

253.  
АТФ УЉЕ 

 
 

254.  
УЉЕ САЕ80Њ90 
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255.  
МАСТ ЛПД 

 
 

256.  
УЉЕ САЕ 90 

 
 

257.  
ЕЛЕКТРОДА РУТИЛ 

 
 

258.  
УПОРНИК ТРАПА ИМТ 

 
 

259.  
ШОЉА УПОРНИКА ИМТ 

 
 

260.  
СПОНА ВОЛАНА Г21 

 
 

261.  
СПОНА ВОЛАНА СТВ 

 
 

262.  
НОЖ РОТАЦИОНЕ КОСАЧИЦЕ 

 
 

263.  
КАИШЕВИ ЗА УТО 2252 

 
 

264.  
СЕГМЕНТИ ЗА СКУПЉАЊЕ ТРАВЕ 

 
 

265.  
НОЖ ЗА КОСИЛИЦУ Т.В. 

 
 

266.  
НОЖ ЗА РОТКОС АДА 165 

 
 

267.  
СЕГМЕНТ-ЧЕТКА НА КУБОТИ СТВ 32 

 
 

268.  
СЕГМЕНТ-ЧЕТКА НА SCHMIDT 151 

 
 

269.  
НОЖ КАШИКЕ УТОВАРИВАЧА ИМТ 

 
 

270.  
ЛЕЖАЈ ТАЊИРАЧЕ ИМТ 

 
 

271.  
КРСТ КАРДАНА ИМТ 

 
 

272.  
ПОГОНСКИ КАИШ ЗА МУЉАЧУ ГРОЖЂА 

 
 

273.  
ПОГОНСКИ КАИШ НА ПРЕСИ ЗА 

КОМИНУ  
 

274.  
ПОГОНСКИ КАИШ НА СЕЦКАЛИЦИ ЗА 

ЈАБУКЕ  
 

275.  
ЧЕТКА ЗА ПРАЊЕ ФЛАША –БРУДЕР 

КУНЗЕ  
 

276.  
СЕГМЕНТ ГУМА НА РАОНИКУ ЗА СНЕГ 

 
 

277.  
НОЖ ЗА МУЛЦЕР ЗАНОН 
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278.  
КАИШ ПОГОНА МУЛЦЕРА ЗАНОН 

 
 

279.  
РЕМЕНИЦА ЗА МУЛЦЕР ЗАНОН 

 
 

280.  
ЛЕЖАЈ ЦЕНТРАЛНЕ ОСОВИНЕ МУЛЦЕР 

ЗАНОН  
 

281.  
ЛЕЖАЈ РЕДУКТОРА ЗАНОН 

 
 

282.  
ЗУПЧАНИК РЕДУКТОРА ЗАНОН 

 
 

283.  
КАРДАНСКО ВРАТИЛО ЗА ЗАНОН 

 
 

284.  
НОСАЧ НОЖА БУБЊАСТЕ КОСАЧИЦЕ 

 
 

285.  
КЛИЗАЈУЋИ ТАЊИР СИП И АДА 

 
 

286.  
БУБЊЕВИ ЗА СИП И АДА 

 
 

287.  
КОНУСНИ ЗУПЧАНИЦИ БУБЊАСТЕ 

КОСИЛИЦЕ  
 

288.  
ПОГОНСКО ВРАТИЛО БУБЊАСТЕ 

КОСИЛИЦЕ  
 

289.  
ЗУПЧАНИК ПОГОНСКОГ ВРАТИЛА 

БУБЊАСТЕ КОСИЛИЦЕ  
 

290.  
ЛЕЖАЈ ПОГОНСКОГ ВРАТИЛА 

БУБЊАСТЕ КОСИЛИЦЕ  
 

291.  
РЕМЕНИЦА ПОГОНСКОГ ВРАТИЛА 

БУБЊАСТЕ КОСИЛИЦЕ  
 

292.  
ОСОВИНА БУБЊА СИП И АДА 

 
 

293.  
ЗАШТИТНА ЦИРАДА СИП 

 
 

294.  
МАНОМЕТАР ПРИТИСКА УЉА ИМТ 

 
 

295.  
ЗУПЧАНИК ПОГОНА ФС 350 

 
 

296.  
НОЖ РАОНИКА ПЛУГА 

 
 

297.  
ОПРУГА РАОНИКА ЗА СНЕГ 

 
 

298.  
НОЖ НА ФРЕЗИ ИМТ 506 

 
 

299.  
КВАЧИЛО ФС 350 
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300.  
ПОГОНСКА ОСОВИНА ФС 350 

 
 

301.  
АМОРТИЗЕР ЧЕТКЕ НА SCHMIDT 151 

 
 

302.  
ШПАНЕР РАДНИХ ПОЛУГА ИМТ 

 
 

303.  
КВАЧИЛО ТЕСТЕРЕ STHIL 

 
 

304.  
ЧЕТКА КМ 90 STHIL 

 
 

305.  
ПОГОНСКА ОСОВИНА ХТ 75 STHIL 

 
 

306.  
КАИШ ПОГОНА CUB CADET 

 
 

307.  
КАИШ НОЖА CUB CADET 

 
 

308.  
КВАЧИЛО CUB CADET 

 
 

309.  
ГЛАВА НОЖА CUB CADET 

 
 

310.  
РЕМЕНИЦА НОЖА CUB CADET 

 
 

311.  
ШРАФ НОЖА CUB CADET 

 
 

312.  
НОЖ КОСЕ CUB CADET 

 
 

313.  
РОТОР МУЉАЧЕ ЗА ГРОЖЂЕ 

 
 

314.  
СЕТ ЗА ДИХТОВАЊЕ БОС ПУМПЕ ИМТ 

 
 

315.  
РОТОР БОС ПУМПЕ ИМТ 

 
 

316.  
РУКАВАЦ ИМТ 558 

 
 

317.  
ОСИГУРАЧ РУКАВЦА ИМТ 558 

 
 

318.  
ЛЕЖАЈ ТОЧКА ИМТ 558 

 
 

319.  
ГЛАВЦИНА РУКАВЦА ИМТ 

 
 

320.  
МАТИЦА ТОЧКА ИМТ 

 
 

321.  
СПРЕЈ ЗА КРПЉЕЊЕ ГУМА 

 
 

322.  
ЧЕКИЋ ЗА ЗАНОН 

 
 

323.  
НОСАЦ ЧЕКИЋА ЗАНОН 
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324.  
ЛЕЖАЈ ВАЉКА ЗАНОН 

 
 

325.  
КАРИКЕ КОМПРЕСОРА ИМТ 

 
 

326.  
НОСАЧ ДИЗНЕ АТОМИЗЕРА 

 
 

327.  
РЕДУЦИР ХИДРАУЛИКЕ 

 
 

328.  
КЛИН ОРУЂА 

 
 

329.  
ОСИГУРАЧ КЛИНА ОРУЂА 

 
 

330.  
СТАРТЕР ЛОМБАРДИНИ 

 
 

331.  
ЦРЕВО ВАЗДУХА ИМТ 

 
 

332.  
ВЕНТИЛ ВАЗДУШНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ИМТ 

 
 

333.  
ПОЛУСПОЈНИЦА ВАЗДУХА 

 
 

334.  
КРСТ КАРДАНА КУБОТА 

 
 

335.  
КЛЕМА АКУМУЛАТОРА 

 
 

336.  
СТОПИЦА КАБЛА 

 
 

337.  
НОСАЦ НОЖА НАРДИ 

 
 

338.  
РАОНИК ПЛУГА ИМТ 

 
 

339.  
КАРДАН РАСИПАЧА СОЛИ 

 
 

340.  
ЛЕЖАЈ ЗАДЊЕГ ТОЧКА CUB CADET 

 
 

341.  
АМОРТИЗЕР СТАКЛА КУБОТА 

 
 

342.  
ПОМОЋНИ ТОЧАК РАМА CUB CADET 

 
 

343.  
ЦРЕВО МАНОМЕТРА ВАЗДУХА 

 
 

344.  
ВОДИЛИЦА ЛАНЦА ТЕСТЕРЕ STHIL 

 
 

345.  
ОКРЕТНИ НОСАЧ ТОЧКА РАМА КУБОТА 

 
 

346.  
ОКРЕТНИ ТОЧАК РАМА КУБОТА 

 
 

347.  
ПОМОЋНИ ТОЧАК РАМА КУБОТА 
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348.  
ЛЕЖАЈ РЕДУКТОРА – КУБОТА СТВ 

 
 

349.  
СЕМЕНИНГ РЕДУКТОРА – КУБОТА СТВ 

 
 

350.  
ПОЛУГА ПРЕКРЕТАЧА КОРПЕ КВАЧИЛА 

ИМТ  
 

351.  
ПОГОНСКИ ГАЛОВ ЛАНАЦ 

 
 

352.  
ГУМЕНА ЛОПАТИЦА САКУПЉАЧА 

ЛИШЋА  
 

353.  
РЕЗЕРВАР МОТОРА САКУПЉАЧА 

ЛИШЋА КУБОТА  
 

354.  
ФИЛТЕР ВАЗДУХА СА КУЋИСТЕМ -

САКУПЉАЧ ЛИШЋА НА КУБОТИ  
 

355.  
ШРАФ УПОРНИКА ТРАПА ИМТ 

 
 

356.  
ЧАУРА ПРЕДЊЕГ МОСТА ИМТ 

 
 

357.  
АУТОМАТ АЛАНСЕРА ИМТ 

 
 

358.  
БРЕЗОН ТОЧКА ИМТ 

 
 

359.  
ЛЕЖАЈ МОТОРА 7,5KW 

 
 

360.  
ЦЕВ 3213 ЗА АМ 550 

 
 

361.  
ЦЕВ 3212 СПОЉНИ НАВИЈ ЗА АМ 550 

 
 

362.  
ЗАПТИВКЕ РАЗВОДА ЗА АМ 550 

 
 

363.  
КУЋИШТЕ УСИСНОГ ВЕНТИЛА АМ 550 

 
 

364.  
ЦРЕВО АРМИРАНО ФИ 35 

 
 

365.  
СЕМЕНИНГ МОТОРА 7,5KW 

 
 

366.  
ЦРЕВО АРМИРАНО ½ ЦОЛА 

 
 

367.  
СТЕГА  ЦРЕВА 

 
 

368.  
КЛИП КАРБУРАТОРА - БИНГ 

 
 

369.  
ИГЛА КАРБУРАТОРА - БИНГ 

 
 

370.  
КРИВА ЦЕВ КАРБУРАТОРА - БИНГ 
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371.  
ОСИГУРАЧ ИГЛЕ  -БИНГ 

 
 

372.  
ПОКЛОПАЦ СИБЕРА - БИНГ 

 
 

373.  
ЗАПТИВКА КОМПЕСОРА ИМТ 

 
 

374.  
АУТОМАТ МИГАВЦА ИМТ 

 
 

375.  
РАЗВОДНИК ЦРЕВА АТОМИЗЕРА 

 
 

376.  
РОЛЕР РАМА КОСЕ КУБОТА Г21 

 
 

377.  
РОЛЕР РАМА КОСЕ ЦЕНТРАЛНИ КУБОТА 

СТВ32  
 

378.  
РОЛЕР РАМА КОСЕ БОЧНИ КУБОТА СТВ 

32  
 

379.  
ОСОВИНИЦА РОЛЕРА НА РАМУ –

КУБОТА СТВ32  
 

380.  
ЛЕЖАЈ 6207 

 
 

381.  
ЛЕЖАЈ 6208 

 
 

382.  
ЛЕЖАЈ 6210 

 
 

383.  
ЛЕЖАЈ 6305 

 
 

384.  
ЛЕЖАЈ 6302 

 
 

385.  
ЛЕЖАЈ 6001 

 
 

386.  
СТАРТЕР ТИП ХОН 

 
 

387.  
НОЖ КОСАЧИЦЕ НАРДИ 

 
 

388.  
МЕТАЛНА ШОЉА НОЖА - КУБОТА 

 
 

389.  
ПОДЛОСКА НОЖА - КУБОТА 

 
 

390.  
РОЛЕР СИГУРНОСНИ - КУБОТА 

 
 

391.  
СЕМЕНИНГ ТОЧКА - КУБОТА 

 
 

392.  
ТАЛОЖНА ЧАСА ИМТ 

 
 

393.  
ЛЕЖАЈ ОСОВИНЕ АКСИЈАЛНИ ИМТ 
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394.  
ЦУГ ПРЕКИДАЧ 

 
 

395.  
КОНТРОЛНА ЛАМПИЦА 12V 

 
 

396.  
РЕЛЕЈ 12V 

 
 

397.  
СИЈАЛИЦА 12V 3W 

 
 

398.  
МИГАВАЦ БОЧНИ ИМТ 

 
 

399.  
АУТО КАБАЛ 1,5 ММ 

 
 

400.  
АУТО КАБАЛ 16 ММ 

 
 

Наручилац није у могућности да процени 

потребу за набавком и уградњом резервних 

делова, већ је извршио процену потенцијалног 

износа опредељеног за ову намену. Понуђач је 

дужан да наведени износ сабере са износима из 

осталих колона. Износ опредељен за 

неспецифициране делове и материјал. 

125.000,00 

 

ТАБЕЛА В РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И 

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – УКУПНO : 
 

 

 

 Јединичне цене добара морају бити изражене без децимала. Уколико 

Давалац услуге цене искаже са децималама, Наручилац ће извршити заокруживање. 
 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 
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VII 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише, чиме потврђује да прихвата елементе 

модела уговора 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 

Београд, Немањина 22-26 

  

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Закључен у Београду, дана ___________________2020. године 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - УПРАВА ЗА 

ЗАЈЕДНИЧК84ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, Београд, 

Немањина 22-26, ПИБ 102199617, матични број  07001401, 

ЈБКЈС 41100, коју заступа Дејан Јонић, директор  (у даљем 

тексту: Наручилац) и 

  

2. ______________________________________________________ са 

седиштем у ______________, улица ________________________, 

ПИБ __________________, матични број ________________ 

кога заступа ___________________________________________, 

директор  (у даљем тексту: Давалац услуге) 

 

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, 

понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или 

понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 

 

  - да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015, 91/2019 и др. закон), у даљем тексту ЗЈН, 

спровео поступак јавне набавке мале вредности број 78/2020, чији је предмет, набавка 

услуге сервисирања пољопривредних машина; 

 

  - да је Давалац услуге доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду 

број (биће преузето из понуде), која се налази у прилогу и саставни је део Уговора; 

 

  - да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава 

Наручилац), доделио Даваоцу услуге Уговор о пружању услуге сервисирања 

пољопривредних машина;  

 

- да ће Давалац услуге извршење уговорених обавеза по овом Уговору 

делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 1. 

 

Предмет Уговора је пружање услуге сервисирања пољопривредних 

машина  и то:  
(спецификација ће бити преузета из понуде)  

 

  

 Члан 2. 

 

 Вредност Уговора износи (попуњава Наручилац) динара, без ПДВ-а. 

 Цена је изражена у динарима, без ПДВ-а. 
  Цена је фиксна и не може се мењати до истека рока важности уговора. 

 Јединичне цене добара морају бити изражене без децимала. Уколико 

Давалац услуге цене искаже са децималама, Наручилац ће извршити 

заокруживање. 

 У цену радних часова урачуната је комплетна услуга сервисирања и 

одржавања, трошкови транспорта и други зависни трошкови. 

 С обзиром на то да је цена услуге сервисирања изражена по јединици 

мере и то као цена по радном часу према укупном броју утрошених радних часова за 

извршење предметне услуге, а количину резервних делова и потрошног материјала 

који ће се уградити није могуће предвидети, вредност уговора биће процењена 

вредност јавне набавке. 
 

Члан 3. 

  

 Плаћање ће се извршити у року од 30 дана од дана службеног пријема 

фактуре од стране овлашћеног лица Наручиоца.  

 Давалац услуге је дужан да за извршене услуге и испоручена добра 

изврши регистрацију фактуре на основу закљученог уговора и на основу расположивих 

финансијских средства из уговора, у Централном регистру фактура који се води код 

Управе за трезор у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура 

односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног 

регистра фактура (Службени гласник бр. 7/2018, 59/2018 и 8/2019 ). Фактура Даваоца 

услуге мора бити предата на Писарници Наручиоца – Управе за заједничке послове 

републичких органа у року који не може бити дужи од 3 дана, од дана извршене 

регистрације у Централном регистру фактура.  

Наручилац ће извршити плаћање само ако су фактуре исправно 

регистроване у Централном регистру фактура и достављене Наручиоцу у року из става 

2. овог члана, у супротном Давалац услуге је дужан да откаже фактуру.  

 Давалац услуге је дужан да прати извршење уговора. 

Свака достављена фактура мора да садржи тачне идентификационе 

податке о наручиоцу, број и датум закљученог уговора, адресу-место испоруке добара 

и датум извршене  услуге. 

У случају више или мање зарачунате цене извршених услуга, сачињава се 

записник о утврђеним недостацима. Један оверен и потписан примерак записника 

задржава овлашћено лице наручиоца за извршене услуге, а други примерак записника 

са књижним одобрењем/задужење, Давалац услуге предаје са фактуром и записником 

на начин и у року како је то описано у ставу 2. овог члана. 
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Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској 

години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити 

одобрена за наредну буџетску годину. 

 

 
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ  ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
 

Члан 4. 

 

    Давалац услуге је у тренутку закључења Уговора, као средство 

финансијског обезбеђења предао Наручиоцу: 

- Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла, у износу од 

250.000,00 динара, без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за 

заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету 

(„Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 

31/2011, 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења 

Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 

82/2017); 

  - Менично овлашћење да се меницa у износу од 250.000,00 динара, без 

ПДВ-а,  без сагласности Даваоца услуге може поднети на наплату у року који траје 30 

дана дуже од истека рока важности уговора, у случају неизвршења уговорних обавеза; 

  - Потврду о регистрацији менице;  

  - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат Даваоца услуге, оверен печатом банке са датумом овере 

(овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора). 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење 

остаје на снази.   
 

Члан 5. 

 

  Давалац услуге је у тренутку примопредаје предмета Уговора предао 

Наручиоцу: 

- Попуњену сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном 

року, у износу од 250.000,00 динара, без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица 

овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном 

промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 

62/2006 и 31/2011, 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину 

вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 

76/2016 и 82/2017); 

  - Менично овлашћење да се меницa у износу од 250.000,00 динара, без 

ПДВ-а, од укупно уговорене цене, са роком важења 5 дана дуже од истека гарантног 

рока, без сагласности Даваоца услуге може поднети на наплату у случају неизвршења 

уговорних обавеза по закљученом уговору; 

  - Потврду о регистрацији менице;  

             - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат Даваоца услуге, оверен печатом банке са датумом овере, не 

старијом од 30 дана, од дана закључења уговора. 
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  Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа.  

  У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење 

остаје на снази.  
 

 

МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

Члан 6. 

 

 Место пружања услуга су објекти републичких органа  и то:вила „Мир“ у 

Конављанској 2, Палата „Србија“ у Београду и  Економија Смедерево у Смедереву. 

 

  
КВАЛИТЕТ 

      

     Члан 7. 

 

 Давалац услуге је дужан да услугу која је предмет јавне набавке пружа у 

свему према важећим нормативима и стандардима који важе за ову врсту посла, а све у 

складу са прописаним техничким захтевима наручиоца. 
 

РАСПОЛОЖИВОСТ СЕРВИСА 

 

Члан 8. 

 

 Давалац услуге је дужан да обезбеди сервис који је на располагању 

сваког радног дана. 
 

ВРЕМЕ ОДЗИВА  

 

Члан 9. 

 

 Време одзива и приступања отклањању квара је (биће преузето из 

понуде), од часа позива Наручиоца. 
 

 

НЕБЛАГОВРЕМЕНИ ОДЗИВ 
 

Члан 10. 

 

 Давалац услуге је дужан да се одазове на позив овлашћеног лица 

Наручиоца у временском периоду које је назначио у својој понуди. Време одзива и 

изласка на локацију Наручиоца тече од позивног писма упућеног путем факса од 

стране Наручиоца. У случају неблаговременог одзива на позив овлашћеног лица 

Наручиоца и неблаговременог преузимања предметног добра на којем се врши 

поправка, Наручилац задржава право да наплати пенале у висини од 1% за сваки сат 

закашњења, а највише 10% од укупне цене за извршену услугу. 

 Давалац услуге је дужан да на радном налогу сервисера упише време 

одазива на позив овлашћеног лица Наручиоца и време преузимања предметног добра, 

који оверава и потписује овлашћено лице Корисника, односно Наручиоца. 
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РОК И НАЧИН ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 

И МЕСТО ПРЕУЗИМАЊА  

 

Члан 11. 

 

Давалац услуге треба бити на располагању сваког радног дана. 

 Давалац услуге је дужан да услугу изврши, у року од 3 дана, од дана 

преузимања машине на поправку.  

 

 Давалац услуге је дужан да о своме трошку у сопствени сервис превезе-

шлепује предмет сервисирања са локација републичких органа у Београду и 

Смедереву, у случају да није у могућности да изврши поправку на лицу места, као и да 

предмет сервисирања врати на почетну локацију.  

 Давалац услуге је дужан да обавести наручиоца о стању опреме. 

 Давалац услуге је дужан да изврши предмер радова пре приступању 

поправци, како би наручилац одлучио о исплатљивости поправке. 

 

 
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

 

Члан 12. 

 

 Цена резервних делова и потрошног материјала пада на терет Наручиоца.  

 Давалац услуге је дужан да уграђује оригиналне резервне делове. 

 

 

НЕСПЕЦИФИЦИРАНЕ УСЛУГЕ И  

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ/МАТЕРИЈАЛ 
 

Члан 13. 

 

 Давалац услуге је дужан да уграђује оригиналне резервне делове на 

системима која су предмет одржавања. 

 Давалац услуге, дужан је да у тренутку закључења Уговора достави 

важећи Ценовник потрошног материјала које уграђује. 

Уколико је потребно извршити услугу или набавити резервни део или 

материјал који нису наведени у члану 1. (Табела В), давалац услуге може извршити 

услугу односно набавити материјал по претходно прибављеној сагласности 

овлашћеног лица Наручиоца. Давалац услуге је дужан да у року од 24 часа прибави 

сагласност Наручиоца за извршење предметне услуге, која се наплаћује по цени радног 

часа исказаној у члану 1. (Табела 2.) односно набавку материјала и да достави цену 

резервног дела, односно материјала. Цене неспецифицираних добара/услуга не могу 

бити веће од упоредивих тржишних цена. 

 
ГАРАНЦИЈА ЗА ПРУЖЕНЕ УСЛУГЕ И  

УГРАЂЕНЕ РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ  
 

Члан 14. 

 

 Гаранција за извршене услуге је 12 месеци, а гаранција за уграђене 

резервне делове и уља је произвођачка. 
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НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И  

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

 

Члан 15.  

 

 Наручилац и Ддвалац услуге ће записнички констатовати извршење 

услуге и приложити одговарајуће радне налоге, оверене од стране Наручиоца, као 

доказ о извршеној услузи. 

  У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму 

извршених услуга и уграђених резервних делова, Двалац услуге мора исте отклонити 

најкасније у року од два дана, од дана сачињавања Записника о рекламацији, односно 

да уграђени резервни део замени новим, у противном Наручилац задржава право да 

раскине уговор.  

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза 

поред послова везаних за реализацију уговора овлашћено је да приликом записничке 

примопредаје предмета уговора прими средство финансијског обезбеђења за 

отклањање недостатака у гарантном року сачињено у складу са одредбама уговора. 

  Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза 

је Илија Миловановић телефон број: 064/8120-236. 

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза 

дужно је да води евиденцију о износу утрошених средстава за резервне делове и уз 

последњу фактуре приложи Извештај о утрошеним средствима. Извештај мора да 

садржи доказе да цена неспецифицираних услуга, материјала или резервних делова 

није већа од упоредиве тржишне цене. 
 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 

 

Члан 16. 

 

  Давалац услуге је дужан да приликом реализације Уговора, чува као 

поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну 

тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању 

поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора. 

 
БЕЗБЕДОНОСНА ПРОВЕРА  

 

                                                                         Члан 17. 

 

Давалац услуге је дужан да у року од 3 дана од дана закључења уговора, 
достави попуњен Упитник са идентификационим подацима лица и возила ангажованих 

на пружању предметних услуга у складу са захтевима Министарства унутрашњих 

послова, ради безбедносне провере. 
 

 

ИЗМЕНА ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
 

Члан 18. 

 Наручилац може на основу члана 115. Закона о јавним набавкама након 

закључења Уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета 

набавке, ако за то постоје оправдани разлози. 
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МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

 

Члан 19. 

 

  Давалац услуге је дужан да приликом пружања услуге која је предмет 

уговора, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о 

безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005,  91/2015 и 

113/2017). 
 

 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА  

 

Члан 20.  

 

  Давалац услуге је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН одлагања 

писмено обавести Наручиоца о било којој промени која наступи током важења уговора 

о пружању услуга и да је документује на прописани начин. 
 

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

 
 

Члан 21. 

 

 Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 

 Уговор важи једну годину, а примењиваће се од (попуњава Наручилац).

 Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају 

када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете 

обавезе.  

  О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем 

обавестити другу уговорну страну. 

  Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана 

пријема писменог обавештења о раскиду Уговора. 
    

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 22. 

 

  За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима. 
 

Члан 23.  

 

  Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или 

физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу 

на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 
 

Члан 24. 

 

  Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и 

уз обострану сагласност уговорних страна. 
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Члан 25. 

 

  Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у 

супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.  

 
Члан 26. 

 

  Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака 

уговорна страна задржава по 3 (три) примерка. 

 
 

 

НАРУЧИЛАЦ 

 

 ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ 

  - потпис – 

 

 

 

 

Дејан Јонић, директор                                                   

,директор 
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VIII 

 

ОБРАЗАЦ  

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

  Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. 

  Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

  Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни 

наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама понуђачу 

надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком 

спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 

понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.  

 

 

 

 

 

 

 

Укупан износ трошкова: 

 

 

 

 

 

Напомена:  У случају потребе табелу копирати 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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IX 

 

 

 

И З Ј А В А 

 О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у 

поступку јавне набавке мале вредности број 78/2020, чији је предмет набавка услуге 

сервисирања пољопривредних машина, понуду поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана и попуњена 

од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

 

ља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


