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Бр. ____ 

Дана:                      2020. год.   
   

                                                                                  
ПРЕДМЕТ: измене и допуне конкурсне документације 

 

Мења се основни текст Конкурсне документације бр.2750 од 19.05.2020.год. за отвореном 

поступку јавне набавке О.П. 8/2020 – резервни делови, Партија 1 – резервни делови за 

теретна возила  

 

-на странама 6,7,8,9,10/516 (Табела 1), 14,15,16,17,18/516 (Табела 2), 21,24,25/516 

(Табела 3), 28,31/516 (Табела 4), 37,38,39/516 (Табела 5) Техничке спецификације и 

техничке документације 

-на странама 282,283,285,287,288/516 (Табела 1), 295,299,302,304,305,307/516 

(Табела 2), 316,319,321,322/516 (Табела 3), 326,330,331/516 (Табела 4), 340,341,344/516 

Обрасца структуре цена  

-на страни 470/516 рекапитулација додаје се ставка 17а 

 

 

У прилогу дата измењена конкурсне документација (цео текст) 

 

Уз понуду за Партију 1 – резервнид елови за теретна возила, доставити измењене 

табеле 1,2,3,4 и 5 Техничке спецификације и техничке документације и Обрасца 

структуре цена за исту, као и имењену страну рекапитулације за Партију 1. 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                      ЈКП “СТАРИ ГРАД” ШАБАЦ 

                                                                                     КОМИСИЈА ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                                   _____________________________ 

                                                                                                                   
  
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  

"СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ 

Зеке Буљубаше бб 

  Директор 334-618, Централа 334-613 Факс  334-620 Жиро рачун 160-2276-38 
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку добара 

 
 
 
 
 

 

Предмет јавне набавке: резервни делови  
 
 
 
 

Број јавне набавке:         О.П. 8 /2020 
 

Врста поступка:              Отворени  поступак 
 
 
 
 

Предмет јавне  набавке је обликован по партијама. 

 

Predmet javne nabavke je oblikovan po partijama. 

Partija 1 - rezervni delovi za teretna vozila 

Procenjena vrednost 3.140.000,00 din. 

Partija 2 - rezervni delovi za autočistilice DULEVO COMMANDO I DULEVO 

EVOLUTION 

Procenjena vrednost  700.000,00 din. 

Partija 3 - rezervni delovi za putnička vozila marke „ZASTAVA“  

Procenjena vrednost  100.000,00 din. 

Partija 4 - rezervni delovi za putnička vozila (inostrani program) 

RENAULT;CITROEN;ŠKODA 

Procenjena vrednost  300.000,00 din. 

Partija 5 - rezervni delovi za traktore 

Procenjena vrednost  300.000,00 din. 

Partija 6 - nadgradnja specijalnih komunalnih vozila tipa Resor 

Procenjena vrednost   250.000,00 din. 

Partija 7 - nadgradnja specijalnih komunalnih vozila tipa Atric 

Procenjena vrednost  250.000,00 din. 

Partija 8 - rezervni delovi za mašine za košenje trave 

Procenjena vrednost  900.000,00 din. 

Partija 9 - rezervni delovi za program Husqvarna 

Procenjena vrednost  200.000,00 din. 

Partija 10 - rezervni delovi za program Stihl 

Procenjena vrednost  320.000,00 din. 

Partija 11 – akumulatori 

Procenjena vrednost  250.000,00 din. 



   

3/516 

 

 

 

 
 

Partija 12 – filteri 

Procenjena vrednost  270.000,00 din. 

Partija 13 – ležajevi i osovinske zaptivke 

Procenjena vrednost  200.000,00 din. 

Partija 14 – kaiševi 

Procenjena vrednost  220.000,00 din. 
 

 
 
 

 
Рок за подношење понуда: закључно са  18.06.2020. године до 12 часова. 

 

Датум отварања понуда: 18.06.2020. године у 12:05 часова. 
 
 
 
 
 
 

 
                      М а ј 2020. године
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Садржај     конкурсне   документације: 
 

 
Општи подаци  о јавној набавци; 

 
Техничка спецификација -  врста  добра,  количина, техничке карактеристике – технички 

опис, начин  и рок испоруке, место испоруке, гарантни рок и доказивање; 

 
Упутство како  се доказује  испуњеност обавезних  и додатних  услова  за учешће; 

 
Упутство понуђачима како  да сачине  понуду; 

 
Образац за оцену испуњености обавезних  услова  за учешће  (образац број 1); 

 
Образац понуде(образац број 2); 

 
Образац изјаве  о независној понуди  (образац број 3); 

 
Подаци  о подизвођачу (образац број 4); 

 
Подаци  о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди (образац број 5); 

 
Образац структуре цена (образац број 6); 

 
Образац трошкова припреме понуде (образац број 7) 

 
Oбразац   изјаве   понуђача о  поштовању  обавеза   које  произилазе  из  важећих  прописа  о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да   нема 

забрану  обављања делатности која  је на снази у време подношења понуде(образац број 8); 

 
Модел у говора 

за све партије  
 
 
 
 

 
Укупан број страна конкурсне документације:516
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Општи    подаци о  јавној    набавци 
 

 

1.   Подаци  о Наручиоцу: 
Назив и адреса Наручиоца:  ЈКП "Стари град" Шабац, Зеке Буљубаше бб 

 

ПИБ Наручиоца:100187243 
 

Матични број Наручиоца:07168667 

2.   Врста поступка јавне  набавке: 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку ради закључења уговора 

по предметној јавној набавци. 

 
3.   Предмет  јавне  набавке: резервни делови  

 
4.   Јавна набавка је обликована по партијама: 

Partija 1 - rezervni delovi za teretna vozila 

Procenjena vrednost 3.140.000,00 din. 

Partija 2 - rezervni delovi za autočistilice DULEVO COMMANDO I DULEVO 

EVOLUTION 

Procenjena vrednost  700.000,00 din. 

Partija 3 - rezervni delovi za putnička vozila marke „ZASTAVA“  

Procenjena vrednost  100.000,00 din. 

Partija 4 - rezervni delovi za putnička vozila (inostrani program) 

RENAULT;CITROEN;ŠKODA 

Procenjena vrednost  300.000,00 din. 

Partija 5 - rezervni delovi za traktore 

Procenjena vrednost  300.000,00 din. 

Partija 6 - nadgradnja specijalnih komunalnih vozila tipa Resor 

Procenjena vrednost   250.000,00 din. 

Partija 7 - nadgradnja specijalnih komunalnih vozila tipa Atric 

Procenjena vrednost  250.000,00 din. 

Partija 8 - rezervni delovi za mašine za košenje trave 

Procenjena vrednost  900.000,00 din. 

Partija 9 - rezervni delovi za program Husqvarna 

Procenjena vrednost  200.000,00 din. 

Partija 10 - rezervni delovi za program Stihl 

Procenjena vrednost  320.000,00 din. 

Partija 11 – akumulatori 

Procenjena vrednost  250.000,00 din. 

Partija 12 – filteri 

Procenjena vrednost  270.000,00 din. 

Partija 13 – ležajevi i osovinske zaptivke 

Procenjena vrednost  200.000,00 din. 

Partija 14 – kaiševi 

Procenjena vrednost  220.000,00 din. 
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5.   Назив  и ознака јавне  набавке из општег  речника набавке: резервни делови за 

теретна возила, доставна возила и аутомобиле - 34330000 

6.    Није у  питању    резервисана јавна  набавка 

7.    Не  спроводи се  електронска   лицитација 

8.    Предметни    поступак  се  не спроводи ради закључења оквирног споразума 

9.   Број јавне набавке: О.П. 8/2020 

10.  Kонтакт особа: Сања Марковић Искић,  

(број факса:015/334-620); е- mail: sanja.markovic.iskic@jkpstarigrad.rs 

mailto:sanja.markovic.iskic@jkpstarigrad.rs
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-  врста  добара, количина, техничке карактеристике – технички опис, начин  и 

рок испоруке, место испоруке, гарантни рок и доказивање 
 

 

 
 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ    

    
 

Резервни делови за теретна возила марке  
FAP, MAN, ТАМ, VOLVO, SCANIA, MITSUBICHI, MERCEDES BENZ, IVECO 
 WOLKSVAGEN, FIAT  

  
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  -  ПАРТИЈА 1 

    

ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ ФАП 1620   

   Табела 
1. 

Ред
. бр. 

Предмет јавне набавке: 
FAP 1620 – 2 ком 
Година производ.:  

1990. - 1 ком 
1991. - 1 ком 

Јединиц
а мере 

Оквирне 
количин

е  

1 2 3 4 

МОТОР 

1 бочни носачи мотора еластични предњи ком 1 

1a бочни носачи мотора еластични  задњи ком 1 

2 брезони главе мотора кпл ком 1 

3 варијатор бош пумпе ком 1 

4 венац замајца ком 1 

5 вентилатор каиш ком 1 

6 вијци замајца мотора ком 1 

7 виско вентилатор ком 1 

8 гарнитура заптивача вел. ком 1 

9 глава компресора ком 1 

10 глава мотора ком 1 

11 гумице хилзни ком 1 

12 декл главе мотора ком 1 

13 замајац мотора ком 1 

14 заптивач декла вентила ком 1 

15 заптивач међу декла ком 1 

16 зупчаник бретгастог вратила ком 1 

17 зупчаник радилице ком 1 

18 зупчаник уљне пумпе ком 1 

19 испаривач уља ком 1 

20 канџа бош пумпе ком 1 

21 капа филтера уља ком 1 

21а капа филтера горива ком. 1 

 TЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 



   

8/516 

 

 

 

 
 

21б капа филтера ваздуха ком. 1 

21ц капа филтера сепаратора ком. 1 

22 корито бош пумпе ком 1 

23 кошуљице блока - хилзне ком 1 

24 лежај замајца ком 1 

25 мерач нивоа уља у мотору ком 1 

26 носач мотора задњи елестични ком 1 

27 носач мотора предњи ком 1 

28 носачи мотора-бочни-задњи ком 1 

29 помоћни зупчаник развода ком 1 

30 пумпа за уље ком 1 

31 ременица радилице ком 1 

32 сисице за подмазивање ком 1 

33 сито уљне пумпе ком 1 

34 спојница бош пумпе ком 1 

35 уливна цев моторног уља ком 1 

36 фибер бош пумпе ком 1 

37 црево усисно – прво до филтера ваздуха ком 1 

38 чеп за наливање уља ком 1 

39 чеп картера ком 1 

СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА 

40 вентил пумпе В.П. ком 1 

41 дизне в.п. ком 1 

42 елект. дизна пумпе В.П. ком 1 

43 зупчаник пумпе В.П. ком 1 

44 кућиште пречистача горива ком 1 

45 носач филтера горива ком 1 

46 пред филтер горива ком 1 

47 преливна цев ком 1 

48 преливна црева ком 1 

49 пумпа високог притиска ком 1 

50 пумпа ниског притиска – АЦ- ком 1 

51 резервоар горива ком 1 

52 ротатор бош пумпе ком 1 

53 уложак дизне ком 1 

54 цеви високог притиска кпл ком 1 

55 црево са спојницом за гориво ком 1 

56 чеп резервоара за гориво ком 1 

ТРАНСМИСИЈА 

57 бочни лежај диференцијала ком 1 

58 брезон главчине ком 1 

59 виљушка потисног лежаја ком 1 

60 вратило мењача ком 1 

61 вратило погонско ком 1 

62 вратило посредно ком 1 

63 гарнитура дихтунга мењача ком 1 

64 глава шипке мењача ком 1 

65 главни цилиндар квачила ком 1 

66 главчина точка задња ком 1 

67 задњи лежај диференцијала ком 1 

68 задњи лезај снопа зупчаника мењача ком 1 

69 заптивач кућишта дифернцијалала ком 1 

70 заптивач кућишта мењача ком 1 
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71 зглоб полуге мењача ком 1 

72 зупчаник редуктора-већи ком 1 

73 зупчаник редуктора-мањи ком 1 

74 зупчаник редуктора-средњи ком 1 

75 игличасти лежај вратила ком 1 

76 јабучица виљушке пот. лежаја ком 1 

77 јабучица ручице мењача ком 1 

78 кардан кпл ком 1 

79 конусни зупчаник диференцијала ком 1 

80 корпа квачила ком 1 

81 крст карданског зглоба ком 1 

82 крст носач сателита ком 1 

83 кућиште вентила квачила ком 1 

84 кућиште мењача ком 1 

85 кућиште ручице мењача ком 1 

86 лажај редуктора ком 1 

87 ламела квачила ком 1 

88 лежај вратила мењача ком 1 

89 лежај конусног зупчаника пред. диференцијала ком 1 

90 лежај точка спољни – предњи ком 1 

90а лежај точка спољњи - задњи ком. 1 

91 лежај точка унутрашњи – предњи ком 1 

91а лежај точка унутрашњи - задњи ком. 1 

92 лежај у редуктуру задњи ком 1 

93 лежај у редуктуру предњи ком 1 

94 лезај погонског вратила мењача ком 1 

95 наставак синхроног прстена ком 1 

96 носач кардана(средњи лежај) кпл ком 1 

97 носач мењача ком 1 

98 носач предњег рукавца ком 1 

99 облога диференцијала ком 1 

100 опруга синхрона ком 1 

101 осигурач осовинице редуктора ком 1 

102 осигурачи потисног лежаја ком 1 

103 осовина виљушки мењача ком 1 

104 планетарни зупчаници диференцијала ком 1 

105 пнеуматски тастер са цревом за брзе и споре брзине ком 1 

106 погонско вратило мењача ком 1 

107 поклопац мењача ком 1 

108 полуга кратка на мењачу ком 1 

109 полуга мењача – спољна дуга ком 1 

110 полуосовина Д ком 1 

111 полуосовина Л ком 1 

112 помоћни цилиндар квачила ком 1 

113 посуда за хидр. уље квачила ком 1 

114 потисни лезај ком 1 

115 предња плоча мењач ком 1 

116 предњи лежај диференцијала ком 1 

117 предњи лежај снопа зупчаника мерњача ком 1 

118 прирубница вратила у поклопцу мењача ком 1 

119 прирубница карданског зглоба ком 1 

120 прирубница предњег диференцијала ком 1 

121 прирубница редуктора – задња ком 1 

122 прирубница редуктора пред. ком 1 
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123 ручица мењача ком 1 

124 семеринг – заптивач у главчини ком 1 

125 семеринг главчине ком 1 

126 синхрони прстен ком 1 

127 склоп конусно – тањирасти зупчаник диференцијала ком 1 

128 спојница хидро пумпе ком 1 

129 фланшна редуктора ком 1 

130 чаура диференцијала ком 1 

131 шипка потиска команде спојнице ком 1 

ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ 

132 амортизер задњег вешања ком 1 

133 амортизер предњег вешања ком 1 

134 бочни лежајеви предњег рукавца ком 1 

135 брезон задњег точка копл. ком 1 

136 брезон пред. трапа кпл ком 1 

137 вучна кука задња ком 1 

138 гибањ задњег вешања ком 1 

139 главчина предњег точка ком 1 

140 гумице баланс штангле зад. ком 1 

141 гумице баланс штангле кпл (предње) ком 1 

142 еластична подлошка брезона ком 1 

143 еластична чаура - силен блок предњег гибња ком 1 

144 клин вучне куке-задњи ком 1 

145 клин вучне куке-предњи ком 1 

146 лежај задњег точка ком 1 

147 лежај предњег точка ком 1 

148 матица брезона ком 1 

149 матица рукавца Л И Д ком 1 

150 носач семеринга рукавца ком 1 

151 осовинице пред. трапа Л + Д гар. ком 1 

152 плоча гибња-задња ком 1 

153 плоча гибња-предња ком 1 

154 поклопац главчине ком 1 

155 предња осовина ком 1 

156 преносна осовина задња ком 1 

157 преносна осовина предња ком 1 

158 рукавац пред. точка Л или Д ком 1 

159 стабилизациона полуга -задња - баланс штангла ком 1 

160 стабилизациона шипка - баланс штангла пред. ком 1 

161 чаура баланс штангле ком 1 

162 чаура осовинице рукавца ком 1 

163 шелне за манжетну волана ком 1 

163
а 

шелне за манжетну точка ком. 1 

163
б 

шелне за манжетну мењача ком. 1 

164 Клизна спојница помоћног погона ком 1 

165 Ручица-осовиница помоћног погона ком 1 

166 клизни камен ком 1 

167 радни цилиндар ком 1 

УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ 

164 вратило управљача ком 1 

165 глава волана ком 1 

166 главе управљача ком 1 
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167 крај предње споне Д кпл. ком 1 

168 крај предње споне Л кпл. ком 1 

169 лежај управљача ком 1 

170 лонче за уље сервоуправљача ком 1 

171 пумпа серво управљача ком 1 

172 спојница управљача ком 1 

173 спона гурајућа ком 1 

174 спона колосечна ком 1 

175 точак управљача - волан ком 1 

КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ 

176 анкер платна задњег точка ком 1 

177 боце за ваздух ком 1 

178 вентил ручне кочнице са три излаза ком 1 

179 вентил ручне кочнице са четри излаза ком 1 

180 гарнитура опруга задњих кочница кпл. ком 1 

181 главни кочиони цилиндар ком 1 

182 двокружни вентил ком 1 

183 добош точка предњи ком 1 

183
а 

добош точка задњи ком. 1 

184 дренажни вентил ком 1 

185 кључ кочиони-задњи ком 1 

186 кључ кочиони-предњи ком 1 

187 комбиновани вентил кочиони ком 1 

188 коректор кочења ком 1 

189 кочионе облоге пред. Точкова СТД -стандард ком 1 

189
а 

кочионе облоге предње I SP – прва специјала ком. 1 

189
б 

кочионе облоге предње II SP – друга специјала ком. 1 

189
ц 

Кочионе облоге предње III SP – трећа специјала ком. 1 

190 матица главчине Л+Д ком 1 

191 пакнови кочница зад. точка кпл. ком 1 

192 пакнови кочница предњег точка кпл. ком 1 

193 педала кочнице ком 1 

194 полуга кочиона ком 1 

195 предња анкер платна ком 1 

196 предња кочиона цев Л+Д ком 1 

197 предње кочионо црево Л+Д ком 1 

198 реле вентил-ваздушни ком 1 

199 ришланг вентил ком 1 

200 тристоп цилиндер ком 1 

201 цилиндар кочионих ваздушни ком 1 

202 цилиндар тристоп ком 1 

203 четворокружни вентил ком 1 

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

206 алтернатор 24В ком 1 

207 АПУ-6 ком 1 

208 АПУ-8 прекидач волана ком 1 

209 аутомат алнасера горњи ком 1 

210 аутомат алнасера доњи ком 1 

211 аутомат мигаваца 24В ком 1 

212 аутомат притиска уља у мотору ком 1 
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213 аутомат рикверц светла ком 1 

214 аутомат температуре мотора ком 1 

215 аутомат штоп светла механички ком 1 

216 бочна позициона светла на блатобрану ком 1 

217 бочне лампе за мигавце ком 1 

218 бочни мигавац у блатобрану ком 1 

219 брзиномер са облогом кпл. ком 1 

220 вентилатор алтенатора ком 1 

221 габаритна лампа Л/Д ком 1 

222 грејач кабине са малим хладњаком кпл ком 1 

223 електро мотор вентилатора грејача кабине ком 1 

224 електро покретач кпл.-алнасер ком 1 

225 електромагнетни вентил ком 1 

226 инструменти за радни час ком 1 

227 контакт брава за позицију и средње светло ком 1 

228 куплунг електро покретача ком 1 

229 кутија осигурача кпл-дозна ком 1 

230 кућиште прекидача ком 1 

231 лампа рикверц светла ком 1 

232 лампе осветљења за таблице ком 1 

233 мерач нивоа горива (пловак) са заптивачем ком 1 

234 мотор брисача ком 1 

235 мотор брисача са полугама ком 1 

236 мотор за хлађење уља(миксер) ком 1 

237 носач алтенатора ком 1 

238 носач четкица ел. покретача ком 1 

239 носачи метлица ком 1 

240 обртомер ком 1 

241 педала гаса-механичка ком 1 

242 педала електро- брисача ком 1 

243 пињон за километар сат механички ком 1 

244 пластичне жабице за фарове ком 1 

245 плоче диода за алтернаторе ком 1 

246 позициона светла на кабини ком 1 

247 показивач нивоа горива - инструмент кпл ком 1 

248 поклопац акумулаторске кутије ком 1 

249 поклопац алтернатора ком 1 

250 полуге брисача ком 1 

251 посуда за воду ком 1 

252 посуда за прање ветробрана са мотором ком 1 

253 предгрејачи 24В ком 1 

254 прекидач 4 мигавца ком 1 

255 прекидач вентилатора ком 1 

256 регулатор напона алтернатора 24В ком 1 

257 релеј 24 в 10 А ком 1 

258 релеј 24 в 20 А ком 1 

259 релеј брисача-пери бриши ком 1 

260 ременица алтенатора ком 1 

261 ретровизори Л/Д ком 1 

262 сат комбиновани у табли ком 1 

263 сирена 24В ком 1 

264 сисице-прскалице за воду ком 1 

265 стакла стоп ламп ком 1 

266 стакло мигавца у фару ком 1 

267 стакло фара ком 1 
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268 стоп аутомат механички ком 1 

269 стоп лампа Д ком 1 

270 стоп лампа Л ком 1 

271 тастер ел. Покретаца ком 1 

272 унутрашње светло у кабини ком 1 

273 фар десни кпл ком 1 

274 фар леви кпл ком 1 

275 цуг прекидачи ком 1 

ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, СТАКЛА 

276 амортизер кабине ком 1 

277 амортизер седишта ком 1 

278 брава врата - квака спољна ком 1 

279 брава врата унутрашња кпл. ком 1 

280 брава за закључавање врата са кључем ком 1 

281 браник задњи ком 1 

282 браник предњи ком 1 

283 блатобран предњи леви ком 1 

284 блатобран предњи десни ком 1 

285 унутрашњи блатобран леви ком 1 

286 унутрашњи блатобран десни ком 1 

287 задњи блатобран леви, иза кабине ком 1 

288 задњи блатобран десни, иза кабине ком 1 

289 Заптивка - ,,С” гума лева ком 1 

290 Заптивка - ,,С” гума десна ком 1 

291 граничник за врата ком 1 

292 лим изнад блатобрана ком 1 

293 облога - пода кабине ком 1 

294 облога вратила волана ком 1 

295 облога инструмент табле ком 1 

296 облога ручице за отварање врата ком 1 

297 оплата на вратима - тапацирунг ком 1 

298 опруга седишта ком 1 

299 Предњи блатобран-задњи леви део ком 1 

300 Предњи блатобран-задњи десни део ком 1 

301 праг ком 1 

302 прекидач за укључивање пумпе хираул. инсталације ком 1 

303 пумпа перача ветробранског стакла ком 1 

304 подизач стакла – леви ком 1 

305 подизач стакла – десни ком 1 

306 ручица за отварање врата (унутрашња) ком 1 

307 ручица за отварање поклопца мотора ком 1 

308 ручица подизача стакла ком 1 

309 украсна маска хладњака ком 1 

310 унутрашњи сунцобран ком 1 

311 усмеривач ваздуха ком 1 

СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ 

312 вентилатор хладњака ком 1 

313 водена пумпа кпл. ком 1 

314 додатни резервоар расхл. течности ком 1 

315 заптивач водене пумпе ком 1 

316 измењивач топлоте уља кпл.- хладњак ком 1 

317 кућиште термостата ком 1 

318 мали хладњак ком 1 

319 поклопац кућишта термостата ком 1 
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320 ременица водене пумпе ком 1 

321 уложак термостата ком 1 

322 усмеривач ваздуха на хладјањку (дифузор) ком 1 

323 хладњак ком 1 

324 чеп додатног резервоара расхладне течности ком 1 

ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ 

325 вијак издувне гране ком 1 

326 гумени носач ауспуха ком 1 

327 дихтунг - заптивач усисне гране до мотора ком 1 

328 задња издувна цев ком 1 

329 заптивач на издувној грануи ком 1 

330 заптивач на усисној грани ком 1 

331 издувна грана ком 1 

332 клапна моторне кочнице ком 1 

333 кућиште филтера ваздуха ком 1 

334 прва издувна цев ауспуха ком 1 

335 пригушивач филтера за ваздух ком 1 

336 прирубница ауспуха ком 1 

337 усисна грана ком 1 

338 усисно црево ком 1 

ВАЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА 

339 дихтунг главе компресора ком 1 

340 компресор кпл ком 1 

341 ламелни вентил у глави компресора ком 1 

342 моторна кочница ком 1 

343 плоча компресора ком 1 

344 ременица компресора ком 1 

345 тастер моторне кочнице ком 1 

346 цилиндер моторне кочнице ком 1 

347 црева за ваздух кпл ком 1 

ХИДРАУЛИКА 

348 вентил кипе у кабини ком 1 

349 кип цилиндар ком 1 

350 пумпа за дизање кабине кпл ком 1 

351 пумпа кипе зупчаста ком 1 

352 пумпа хидраулике аксијална ком 1 

353 разводни вентил ком 1 

354 разводник хидраулике ком 1 

355 сет за ремонт пумпе за дизање кабине ком 1 

356 цилиндар за дизање кабине ком 1 

357 црева за дизање кабине ком 1 

358 чеп резервоара хидраулике ком 1 

    
Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда. 
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ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ ФАП 1921   

   Табела 
2. 

Ред
. бр. 

Предмет јавне набавке: 
FAP 1921  -  3 ком 

 Година производње: 1998 год. - 2 ком. 
2004 – 1 ком. 

Јединиц
а мере 

Оквирне 
количин

е  

1 2 3 4 

МОТОР 

1 бочни носачи мотора еластични ком 1 

2 брезони главе мотора кпл ком 1 

3 варијатор бош пумпе ком 1 

4 венац замајца ком 1 

5 вентилатор каиш ком 1 

6 вијци замајца мотора ком 1 

7 виско вентилатор ком 1 

8 гарнитура заптивача вел. ком 1 

9 глава компресора ком 1 

10 глава мотора ком 1 

11 гумице хилзни ком 1 

12 декл главе мотора ком 1 

13 замајац мотора ком 1 

14 заптивач декла вентила ком 1 

15 заптивач међу декла ком 1 

16 зупчаник бретгастог вратила ком 1 

17 зупчаник радилице ком 1 

18 зупчаник уљне пумпе ком 1 

19 испаривач уља ком 1 

20 канџа бош пумпе ком 1 

21 капа филтера уља ком 1 

21а капа филтера горива ком 1 

21б капа филтера ваздуха ком 1 

22 корито бош пумпе ком 1 

23 кошуљице блока - хилзне ком 1 

24 Лежај радилице-летећи 
гарнитур

а 
1 

25 Лежај радилице-основни 
гарнитур

а 
1 

26 лежај замајца ком 1 

27 мерач нивоа уља у мотору ком 1 

28 носач мотора задњи елестични ком 1 

29 носач мотора предњи ком 1 

30 носачи мотора-бочни-задњи ком 1 

31 помоћни зупчаник развода ком 1 

32 пумпа за уље ком 1 

33 Радилица-коленасто вратило ком 1 

34 ременица радилице ком 1 

35 Семеринг радилице-предњи ком 1 

36 Семеринг радилице-задњи ком 1 

37 сисице за подмазивање ком 1 

38 сито уљне пумпе ком 1 

39 спојница бош пумпе ком 1 
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40 уливна цев моторног уља ком 1 

41 фибер бош пумпе ком 1 

42 црево усисно ком 1 

43 чеп за наливање уља ком 1 

44 чеп картера ком 1 

СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА 

45 вентил пумпе В.П. ком 1 

46 дизне в.п. ком 1 

47 елект. дизна пумпе В.П. ком 1 

48 зупчаник пумпе В.П. ком 1 

49 кућиште пречистача горива ком 1 

50 носач филтера горива ком 1 

51 пред филтер горива ком 1 

52 преливна цев ком 1 

53 преливна црева ком 1 

54 пумпа високог притиска ком 1 

55 пумпа ниског притиска – АЦ- ком 1 

56 резервоар горива ком 1 

57 ротатор бош пумпе ком 1 

58 уложак дизне ком 1 

59 цеви високог притиска кпл ком 1 

60 црево са спојницом за гориво ком 1 

61 чеп резервоара за гориво ком 1 

ТРАНСМИСИЈА 

62 бочни лежај диференцијала ком 1 

63 брезон главчине ком 1 

64 виљушка потисног лежаја ком 1 

65 вратило мењача ком 1 

66 вратило погонско ком 1 

67 вратило посредно ком 1 

68 гарнитура дихтунга мењача ком 1 

69 глава шипке мењача ком 1 

70 главни цилиндар квачила ком 1 

71 главчина точка задња ком 1 

72 задњи лежај диференцијала ком 1 

73 задњи лезај снопа зупчаника мењача ком 1 

74 заптивач кућишта дифернцијалала ком 1 

75 заптивач кућишта мењача ком 1 

76 зглоб полуге мењача ком 1 

77 зупчаник редуктора-већи ком 1 

78 зупчаник редуктора-мањи ком 1 

79 зупчаник редуктора-средњи ком 1 

80 игличасти лежај вратила ком 1 

81 јабучица виљушке пот. лежаја ком 1 

82 јабучица ручице мењача ком 1 

83 кардан кпл ком 1 

84 конусни зупчаник диференцијала ком 1 

85 корпа квачила ком 1 

86 крст карданског зглоба ком 1 

87 крст носач сателита ком 1 

88 кућиште вентила квачила ком 1 

89 кућиште мењача ком 1 

90 кућиште ручице мењача ком 1 
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91 лажај редуктора ком 1 

92 ламела квачила ком 1 

93 лежај вратила мењача ком 1 

94 лежај конусног зупчаника пред. диференцијала ком 1 

95 лежај точка предњи ком 1 

95а лежај точка задњи ком 1 

96 лежај точка предњи ком 1 

96а лежај точка задњи ком 1 

97 лежај у редуктуру задњи ком 1 

98 лежај у редуктуру предњи ком 1 

99 лезај погонског вратила мењача ком 1 

100 наставак синхроног прстена ком 1 

101 носач кардана(средњи лежај) кпл ком 1 

102 носач мењача ком 1 

103 носач предњег рукавца ком 1 

104 облога диференцијала ком 1 

105 опруга синхрона ком 1 

106 осигурач осовинице редуктора ком 1 

107 осигурачи потисног лежаја ком 1 

108 осовина виљушки мењача ком 1 

109 планетарни зупчаници диференцијала ком 1 

110 пнеуматски тастер са цревом за брзе и споре брзине ком 1 

111 погонско вратило мењача ком 1 

112 поклопац мењача ком 1 

113 полуга кратка на мењачу ком 1 

114 полуга мењача – спољна дуга ком 1 

115 полуосовина Д ком 1 

116 полуосовина Л ком 1 

117 помоћни цилиндар квачила ком 1 

118 посуда за хидр. уље квачила ком 1 

119 потисни лезај ком 1 

120 предња плоча мењач ком 1 

121 предњи лежај диференцијала ком 1 

122 предњи лежај снопа зупчаника мерњача ком 1 

123 прирубница вратила у поклопцу мењача ком 1 

124 прирубница карданског зглоба ком 1 

125 прирубница предњег диференцијала ком 1 

126 прирубница редуктора – задња ком 1 

127 прирубница редуктора пред. ком 1 

128 ручица мењача ком 1 

129 семеринг – заптивач у главчини ком 1 

130 семеринг главчине ком 1 

131 синхрони прстен ком 1 

132 склоп конусно – тањирасти зупчаник диференцијала ком 1 

133 спојница хидро пумпе ком 1 

134 фланшна редуктора ком 1 

135 чаура диференцијала ком 1 

136 шипка потиска команде спојнице ком 1 

ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ 

137 амортизер задњег вешања ком 1 

138 амортизер предњег вешања ком 1 

139 бочни лежајеви предњег рукавца ком 1 

140 брезон задњег точка копл. ком 1 

141 брезон пред. трапа кпл ком 1 
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142 вучна кука задња ком 1 

143 гибањ задњег вешања ком 1 

144 главчина предњег точка ком 1 

145 гумице баланс штангле зад. ком 1 

146 гумице баланс штангле кпл (предње) ком 1 

147 еластична подлошка брезона ком 1 

148 еластична чаура - силен блок предњег гибња ком 1 

149 клин вучне куке-задњи ком 1 

150 клин вучне куке-предњи ком 1 

151 лежај задњег точка спољашњи ком 1 

151
а 

лежај задњег точка унутрашњи ком 1 

152 лежај предњег точка спољашњи ком 1 

152
а 

лежај предњег точка унутрашњи ком 1 

153 матица брезона ком 1 

154 матица рукавца Л И Д ком 1 

155 носач семеринга рукавца ком 1 

156 осовинице пред. трапа Л + Д гар. ком 1 

157 плоча гибња-задња ком 1 

158 плоча гибња-предња ком 1 

159 поклопац главчине ком 1 

160 предња осовина ком 1 

161 преносна осовина задња ком 1 

162 преносна осовина предња ком 1 

163 рукавац пред. точка Л или Д ком 1 

164 стабилизациона полуга -задња - баланс штангла ком 1 

165 стабилизациона шипка - баланс штангла пред. ком 1 

166 чаура баланс штангле ком 1 

167 чаура осовинице рукавца ком 1 

168 шелне за манжетну ком 1 

169 Клизна спојница помоћног погона ком 1 

170 Ручица-осовиница помоћног погона ком 1 

171 клизни камен ком 1 

172 радни цилиндар ком 1 

УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ 

173 вратило управљача ком 1 

174 глава волана ком 1 

175 главе управљача ком 1 

176 крај предње споне Д кпл. ком 1 

177 крај предње споне Л кпл. ком 1 

178 лежај управљача ком 1 

179 лонче за уље сервоуправљача ком 1 

180 пумпа серво управљача ком 1 

181 спојница управљача ком 1 

182 спона гурајућа ком 1 

183 спона колосечна ком 1 

184 точак управљача - волан ком 1 

КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ 

185 анкер платна задњег точка ком 1 

186 боце за ваздух ком 1 

187 вентил ручне кочнице са три излаза ком 1 

188 вентил ручне кочнице са четри излаза ком 1 
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189 гарнитура опруга задњих кочница кпл. ком 1 

190 главни кочиони цилиндар ком 1 

191 двокружни вентил ком 1 

192 добош точка предњи ком 1 

192
а 

добош точка задњи ком 1 

193 дренажни вентил ком 1 

194 кључ кочиони-задњи ком 1 

195 кључ кочиони-предњи ком 1 

196 комбиновани вентил кочиони ком 1 

197 коректор кочења ком 1 

198 кочионе облоге пред. точкова ком 1 

199 матица главчине Л+Д ком 1 

200 пакнови кочница зад. точка кпл. ком 1 

201 пакнови кочница предњег точка кпл. ком 1 

202 педала кочнице ком 1 

203 полуга кочиона ком 1 

204 предња анкер платна ком 1 

205 предња кочиона цев Л+Д ком 1 

206 предње кочионо црево Л+Д ком 1 

207 реле вентил-ваздушни ком 1 

208 ришланг вентил ком 1 

209 тристоп цилиндер ком 1 

210 цилиндар кочионих ваздушни – главни испод педале ком 1 

211 цилиндар тристоп ком 1 

212 цилиндер ваздушни ком 1 

213 четворокружни вентил ком 1 

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

214 алтернатор 24В ком 1 

215 АПУ-6 ком 1 

216 АПУ-8 прекидач волана ком 1 

217 аутомат алнасера горњи ком 1 

218 аутомат алнасера доњи ком 1 

219 аутомат мигаваца 24В ком 1 

220 аутомат притиска уља у мотору ком 1 

221 аутомат рикверц светла ком 1 

222 аутомат температуре мотора ком 1 

223 аутомат штоп светла механички ком 1 

224 бочна позициона светла на блатобрану ком 1 

225 бочне лампе за мигавце ком 1 

226 бочни мигавац у блатобрану ком 1 

227 брзиномер са облогом кпл. ком 1 

228 вентилатор алтенатора ком 1 

229 габаритна лампа Л/Д ком 1 

230 грејач кабине са малим хладњаком кпл ком 1 

231 електро мотор вентилатора грејача кабине ком 1 

232 електро покретач кпл.-алнасер ком 1 

233 електромагнетни вентил ком 1 

234 инструменти за радни час ком 1 

235 контакт брава за позицију и средње светло ком 1 

236 куплунг електро покретача ком 1 

237 кутија осигурача кпл-дозна ком 1 

238 кућиште прекидача светала ком 1 

239 лампа рикверц светла ком 1 
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240 лампе осветљења за таблице ком 1 

241 мерач нивоа горива (пловак) са заптивачем ком 1 

242 мотор брисача ком 1 

243 мотор брисача са полугама ком 1 

244 мотор за хлађење уља(миксер) ком 1 

245 носач алтенатора ком 1 

246 носач четкица ел. покретача ком 1 

247 носачи метлица ком 1 

248 обртомер ком 1 

249 педала гаса-механичка ком 1 

250 педала електро- брисача ком 1 

251 пињон за километар сат механички ком 1 

252 пластичне жабице за фарове ком 1 

253 плоче диода за алтернаторе ком 1 

254 позициона светла на кабини ком 1 

255 показивач нивоа горива - инструмент кпл ком 1 

256 поклопац акумулаторске кутије ком 1 

257 поклопац алтернатора ком 1 

258 полуге брисача ком 1 

259 посуда за воду ком 1 

260 посуда за прање ветробрана са мотором ком 1 

261 предгрејачи 24В ком 1 

262 прекидач 4 мигавца ком 1 

263 прекидач вентилатора ком 1 

264 регулатор напона алтернатора 24В ком 1 

265 релеј 24 в 10 А ком 1 

266 релеј 24 в 20 А ком 1 

267 релеј брисача-пери бриши ком 1 

268 ременица алтенатора ком 1 

269 ретровизори Л/Д ком 1 

270 сат комбиновани у табли ком 1 

271 сирена 24В ком 1 

272 сисице-прскалице за воду ком 1 

273 стакла стоп ламп ком 1 

274 стакло мигавца у фару ком 1 

275 стакло фара ком 1 

276 стоп аутомат механички ком 1 

277 стоп лампа Д ком 1 

278 стоп лампа Л ком 1 

279 тастер ел. Покретаца ком 1 

280 унутрашње светло у кабини ком 1 

281 фар десни кпл ком 1 

282 фар леви кпл ком 1 

283 цуг прекидачи ком 1 

ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, СТАКЛА 

284 амортизер кабине ком 1 

285 амортизер седишта ком 1 

286 брава врата - квака спољна ком 1 

287 брава врата унутрашња кпл. ком 1 

288 брава за закључавање врата са кључем ком 1 

289 браник задњи ком 1 

290 браник предњи ком 1 

291 граничник за врата ком 1 

292 лим изнад блатобрана ком 1 



   

21/516 

 

 

 

 
 

293 облога - пода кабине ком 1 

294 облога вратила волана ком 1 

295 облога инструмент табле ком 1 

296 облога ручице за отварање врата ком 1 

297 оплата на вратима - тапацирунг ком 1 

298 опруга седишта ком 1 

299 Предњи блатобран-задњи леви део ком 1 

300 Предњи блатобран-задњи десни део ком 1 

301 праг ком 1 

302 прекидач за укључивање пумпе хираул. инсталације ком 1 

303 пумпа перача ветробранског стакла ком 1 

304 подизач стакла – леви ком 1 

305 подизач стакла – десни ком 1 

306 ручица за отварање врата (унутрашња) ком 1 

307 ручица за отварање поклопца мотора ком 1 

308 ручица подизача стакла ком 1 

309 украсна маска хладњака ком 1 

310 унутрашњи сунцобран ком 1 

311 усмеривач ваздуха ком 1 

СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ 

312 вентилатор хладњака ком 1 

313 водена пумпа кпл. ком 1 

314 додатни резервоар расхл. течности ком 1 

315 заптивач водене пумпе ком 1 

316 измењивач топлоте уља кпл.- хладњак ком 1 

317 кућиште термостата ком 1 

318 мали хладњак ком 1 

319 поклопац кућишта термостата ком 1 

320 ременица водене пумпе ком 1 

321 уложак термостата ком 1 

322 усмеривач ваздуха на хладјањку (дифузор) ком 1 

323 хладњак ком 1 

324 чеп додатног резервоара расхладне течности ком 1 

ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ 

325 вијак издувне гране ком 1 

326 гумени носач ауспуха ком 1 

327 дихтунг - заптивач усисне гране до мотора ком 1 

328 задња издувна цев ком 1 

329 заптивач на издувној грануи ком 1 

330 заптивач на усисној грани ком 1 

331 издувна грана ком 1 

332 клапна моторне кочнице ком 1 

333 кућиште филтера ваздуха ком 1 

334 прва издувна цев ауспуха ком 1 

335 пригушивач филтера за ваздух ком 1 

336 прирубница ауспуха ком 1 

337 усисна грана ком 1 

338 усисно црево ком 1 

339 блатобран предњи леви ком 1 

340 блатобран предњи десни ком 1 

341 унутрашњи блатобран леви ком 1 

342 унутрашњи блатобран десни ком 1 

343 задњи блатобран леви, иза кабине ком 1 
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344 задњи блатобран десни, иза кабине ком 1 

345 Заптивка - ,,С” гума лева ком 1 

346 Заптивка - ,,С” гума десна ком 1 

ВАЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА 

347 дихтунг главе компресора ком 1 

348 компресор кпл ком 1 

349 ламелни вентил у глави компресора ком 1 

350 моторна кочница ком 1 

351 плоча компресора ком 1 

352 ременица компресора ком 1 

353 тастер моторне кочнице ком 1 

354 цилиндер моторне кочнице ком 1 

355 црева за ваздух кпл ком 1 

ХИДРАУЛИКА 

356 вентил кипе у кабини ком 1 

357 кип цилиндар ком 1 

358 пумпа за дизање кабине кпл ком 1 

359 пумпа кипе зупчаста ком 1 

360 пумпа хидраулике аксијална ком 1 

361 разводни вентил ком 1 

362 разводник хидраулике ком 1 

363 сет за ремонт пумпе за дизање кабине ком 1 

364 цилиндар за дизање кабине ком 1 

365 црева за дизање кабине ком 1 

366 чеп резервоара хидраулике ком 1 

    
Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда. 

 

 

ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ ФАП 2023   

   Табела 
3. 

Ред. 
бр. 

Предмет јавне набавке: 
FAP 2023 - 3 ком 

Година производ. 2008. год. - 1 ком., 2009 год. - 1 
ком., 2011 год. - 1 ком. 

Јединица 
мере 

Оквирне 
количине  

1 2 3 4 

МОТОР 

1 бочни носачи мотора еластични ком 1 

2 брезони главе мотора кпл ком 1 

3 венац замајца ком 1 

4 вентилатор каиш ком 1 

5 вијци замајца мотора ком 1 

6 виско вентилатор ком 1 

7 гарнитура заптивача вел. ком 1 

8 глава компресора ком 1 

9 глава мотора ком 1 

10 гумице хилзни ком 1 

11 декл главе мотора ком 1 
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12 замајац мотора ком 1 

13 заптивач декла вентила ком 1 

14 заптивач међу декла ком 1 

15 зупчаник бретгастог вратила ком 1 

16 зупчаник радилице ком 1 

17 зупчаник уљне пумпе ком 1 

18 испаривач уља ком 1 

19 капа филтера уља ком 1 

19а капа филтера горива ком 1 

19б  капа филтера ваздуха ком 1 

20 кошуљице блока - хилзне ком 1 

21 лежај замајца ком 1 

22 мерач нивоа уља у мотору ком 1 

23 носач мотора задњи елестични ком 1 

24 носач мотора предњи ком 1 

25 носачи мотора-бочни-задњи ком 1 

26 помоћни зупчаник развода ком 1 

27 пумпа за уље ком 1 

28 ременица радилице ком 1 

29 сисице за подмазивање ком 1 

30 сито уљне пумпе ком 1 

31 спојница бош пумпе ком 1 

32 уливна цев моторног уља ком 1 

33 црево усисно ком 1 

34 чеп за наливање уља ком 1 

35 чеп картера ком 1 

СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА 

36 вентил пумпе В.П. ком 1 

37 дизне в.п. ком 1 

38 елект. дизна пумпе В.П. ком 1 

39 зупчаник пумпе В.П. ком 1 

40 кућиште пречистача горива ком 1 

41 носач филтера горива ком 1 

42 пред филтер горива ком 1 

43 преливна цев ком 1 

44 преливна црева ком 1 

45 пумпа високог притиска ком 1 

46 пумпа ниског притиска – АЦ- ком 1 

47 резервоар горива ком 1 

48 ротатор бош пумпе ком 1 

49 уложак дизне ком 1 

50 цеви високог притиска кпл ком 1 

51 црево са спојницом за гориво ком 1 

52 чеп резервоара за гориво ком 1 

ТРАНСМИСИЈА 

53 бочни лежај диференцијала ком 1 

54 брезон главчине ком 1 

55 виљушка потисног лежаја ком 1 

56 вратило мењача ком 1 

57 вратило погонско ком 1 

58 вратило посредно ком 1 

59 гарнитура дихтунга мењача ком 1 

60 глава шипке мењача ком 1 
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61 главни цилиндар квачила ком 1 

62 главчина точка задња ком 1 

63 задњи лежај диференцијала ком 1 

64 задњи лезај снопа зупчаника мењача ком 1 

65 заптивач кућишта дифернцијалала ком 1 

66 заптивач кућишта мењача ком 1 

67 зглоб полуге мењача ком 1 

68 зупчаник редуктора-већи ком 1 

69 зупчаник редуктора-мањи ком 1 

70 зупчаник редуктора-средњи ком 1 

71 игличасти лежај вратила ком 1 

72 јабучица виљушке пот. лежаја ком 1 

73 јабучица ручице мењача ком 1 

74 кардан кпл ком 1 

75 конусни зупчаник диференцијала ком 1 

76 корпа квачила ком 1 

77 крст карданског зглоба ком 1 

78 крст носач сателита ком 1 

79 кућиште вентила квачила ком 1 

80 кућиште мењача ком 1 

81 кућиште ручице мењача ком 1 

82 лажај редуктора ком 1 

83 ламела квачила ком 1 

84 лежај вратила мењача ком 1 

85 лежај конусног зупчаника пред. диференцијала ком 1 

86 лежај точка спољни ком 1 

87 лежај точка унутрашњи ком 1 

88 лежај у редуктуру задњи ком 1 

89 лежај у редуктуру предњи ком 1 

90 лезај погонског вратила мењача ком 1 

91 наставак синхроног прстена ком 1 

92 носач кардана(средњи лежај) кпл ком 1 

93 носач мењача ком 1 

94 носач предњег рукавца ком 1 

95 облога диференцијала ком 1 

96 опруга синхрона ком 1 

97 осигурач осовинице редуктора ком 1 

98 осигурачи потисног лежаја ком 1 

99 осовина виљушки мењача ком 1 

100 планетарни зупчаници диференцијала ком 1 

101 пнеуматски тастер са цревом за брзе и споре брзине ком 1 

102 погонско вратило мењача ком 1 

103 поклопац мењача ком 1 

104 полуга кратка на мењачу ком 1 

105 полуга мењача – спољна дуга ком 1 

106 полуосовина Д ком 1 

107 полуосовина Л ком 1 

108 помоћни цилиндар квачила ком 1 

109 посуда за хидр. уље квачила ком 1 

110 потисни лезај ком 1 

111 предња плоча мењач ком 1 

112 предњи лежај диференцијала ком 1 

113 предњи лежај снопа зупчаника мерњача ком 1 

114 прирубница вратила у поклопцу мењача ком 1 
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115 прирубница карданског зглоба ком 1 

116 прирубница предњег диференцијала ком 1 

117 прирубница редуктора – задња ком 1 

118 прирубница редуктора пред. ком 1 

119 ручица мењача ком 1 

120 семеринг – заптивач у главчини ком 1 

121 семеринг главчине ком 1 

122 синхрони прстен ком 1 

123 склоп конусно – тањирасти зупчаник диференцијала ком 1 

124 спојница хидро пумпе ком 1 

125 фланшна редуктора ком 1 

126 чаура диференцијала ком 1 

127 шипка потиска команде спојнице ком 1 

128 Клизна спојница помоћног погона ком 1 

129 Ручица-осовиница помоћног погона ком 1 

130 клизни камен ком 1 

131 радни цилиндар ком 1 

ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ 

128 амортизер задњег вешања ком 1 

129 амортизер предњег вешања ком 1 

130 бочни лежајеви предњег рукавца ком 1 

131 брезон задњег точка копл. ком 1 

132 брезон пред. трапа кпл ком 1 

133 Ваздушни Јастук ком 1 

134 Нивелатор-вентил ваздушног огибљења ком 1 

135 брезон пред. трапа (комплет) ком 1 

136 гумице баланс штангле кпл (предње) ком 1 

137 гумице баланс штангле (задње) ком 1 

138 лежај предњег точка ком 1 

139 лежај задњег точка ком 1 

140 матица брезона ком 1 

141 матица рукавца Л И Д ком 1 

142 наплатак точка ком 1 

143 носач предњег гибња-шапа ком 1 

144 носач семеринга рукавца ком 1 

145 носач задњег гибња-шапа ком 1 

146 одбојна гума пред.гибња ком 1 

147 Предњи гибањ – комплет ком 1 

148 Прва платна предњег гибња ком 1 

149 Друга платна предњег гибња ком 1 

150 Трећа платна предњег гибња ком 1 

151 Задњи гибањ – комплет ком 1 

152 Прва платна задњег гибња ком 1 

153 Друга платна задњег гибња ком 1 

154 Трећа платна задњег гибња ком 1 

155 поклопац главчине ком 1 

156 рукавац пред. точка Л или Д ком 1 

157 стабилизациона полуга-задња -баланс штангла ком 1 

158 стабилизациона шипка - баланс штангла предња ком 1 

159 предња осовина ком 1 

160 узенгија предњег гибња ком 1 

161 гибањ ком 1 

162 платна гибња-прва ком 1 

163 платна гибња-друга ком 1 
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164 платна гибња-трећа ком 1 

165 главчина предњег точка ком 1 

УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ 

159 вратило управљача ком 1 

160 глава волана ком 1 

161 главе управљача ком 1 

162 крај предње споне Д кпл. ком 1 

163 крај предње споне Л кпл. ком 1 

164 лежај управљача ком 1 

165 лонче за уље сервоуправљача ком 1 

166 пумпа серво управљача ком 1 

167 спојница управљача ком 1 

168 спона гурајућа ком 1 

169 спона колосечна ком 1 

170 точак управљача - волан ком 1 

КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ 

171 анкер платна задњег точка ком 1 

172 боце за ваздух ком 1 

173 вентил ручне кочнице са три излаза ком 1 

174 вентил ручне кочнице са четри излаза ком 1 

175 гарнитура опруга задњих кочница кпл. ком 1 

176 главни кочиони цилиндар ком 1 

177 двокружни вентил ком 1 

178 добош точка предњи ком 1 

178а добош точка задњи ком 1 

179 дренажни вентил ком 1 

180 кључ кочиони-задњи ком 1 

181 кључ кочиони-предњи ком 1 

182 комбиновани вентил кочиони ком 1 

183 коректор кочења ком 1 

184 кочионе облоге пред. точкова ком 1 

185 матица главчине Л+Д ком 1 

186 пакнови кочница зад. точка кпл. ком 1 

187 пакнови кочница предњег точка кпл. ком 1 

188 педала кочнице ком 1 

189 полуга кочиона ком 1 

190 предња анкер платна ком 1 

191 предња кочиона цев Л+Д ком 1 

192 предње кочионо црево Л+Д ком 1 

193 реле вентил-ваздушни ком 1 

194 ришланг вентил ком 1 

195 тристоп цилиндер ком 1 

196 цилиндар кочионих ваздушни ком 1 

197 цилиндар тристоп ком 1 

198 цилиндер ваздушни ком 1 

199 четворокружни вентил ком 1 

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

200 алтернатор 24В ком 1 

201 АПУ-6 ком 1 

202 АПУ-8 прекидач волана ком 1 

203 аутомат алнасера горњи ком 1 

204 аутомат алнасера доњи ком 1 
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205 аутомат мигаваца 24В ком 1 

206 аутомат притиска уља у мотору ком 1 

207 аутомат рикверц светла ком 1 

208 аутомат температуре мотора ком 1 

209 аутомат штоп светла механички ком 1 

210 бочна позициона светла на блатобрану ком 1 

211 бочне лампе за мигавце ком 1 

212 бочни мигавац у блатобрану ком 1 

213 брава паљења ком 1 

214 уложак браве паљења ком 1 

215 брзиномер са облогом кпл. ком 1 

216 вентилатор алтенатора ком 1 

217 габаритна лампа Л/Д ком 1 

218 грејач кабине са малим хладњаком кпл ком 1 

219 електро мотор вентилатора грејача кабине ком 1 

220 електро покретач кпл.-алнасер ком 1 

221 електромагнетни вентил мотора ком 1 

221а електромагнетни вентил мењача ком 1 

221б електромагнетни вентил алнасера ком 1 

222 инструменти за радни час ком 1 

223 контакт брава за позицију и средње светло ком 1 

224 куплунг електро покретача ком 1 

225 кутија осигурача кпл-дозна ком 1 

226 кућиште прекидача светла ком 1 

226а кућиште прекидача мигавца ком 1 

227 лампа рикверц светла ком 1 

228 лампе осветљења за таблице ком 1 

229 мерач нивоа горива (пловак) са заптивачем ком 1 

230 мотор брисача ком 1 

231 мотор брисача са полугама ком 1 

232 мотор за хлађење уља(миксер) ком 1 

233 носач алтенатора ком 1 

234 носач четкица ел. покретача ком 1 

235 носачи метлица ком 1 

236 обртомер ком 1 

237 педала гаса-механичка ком 1 

238 педала електро- брисача ком 1 

239 пињон за километар сат механички ком 1 

240 пластичне жабице за фарове ком 1 

241 плоче диода за алтернаторе ком 1 

242 позициона светла на кабини ком 1 

243 показивач нивоа горива - инструмент кпл ком 1 

244 поклопац акумулаторске кутије ком 1 

245 поклопац алтернатора ком 1 

246 полуге брисача ком 1 

247 посуда за воду ком 1 

248 посуда за прање ветробрана са мотором ком 1 

249 предгрејачи 24В ком 1 

250 прекидач 4 мигавца ком 1 

251 прекидач вентилатора ком 1 

252 регулатор напона алтернатора 24В ком 1 

253 релеј 24 в 10 А ком 1 

254 релеј 24 в 20 А ком 1 

255 релеј брисача-пери бриши ком 1 
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256 ременица алтенатора ком 1 

257 ретровизори Л/Д (са грејачем) ком 1 

258 сат комбиновани у табли ком 1 

259 сирена 24В ком 1 

260 сисице-прскалице за воду ком 1 

261 стакла стоп ламп ком 1 

262 стакло мигавца у фару ком 1 

263 стакло фара ком 1 

264 стоп аутомат механички ком 1 

265 стоп лампа Д ком 1 

266 стоп лампа Л ком 1 

267 тастер ел. Покретаца ком 1 

268 унутрашње светло у кабини ком 1 

269 фар десни кпл ком 1 

270 фар леви кпл ком 1 

271 цуг прекидачи ком 1 

ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, СТАКЛА 

272 амортизер кабине ком 1 

273 амортизер седишта ком 1 

274 брава врата - квака спољна ком 1 

275 брава врата унутрашња кпл. ком 1 

276 брава за закључавање врата са кључем ком 1 

277 браник задњи ком 1 

278 браник предњи ком 1 

279 граничник за врата ком 1 

280 лим изнад блатобрана ком 1 

281 облога - пода кабине ком 1 

282 облога вратила волана ком 1 

283 облога инструмент табле ком 1 

284 облога ручице за отварање врата ком 1 

285 оплата на вратима - тапацирунг ком 1 

286 опруга седишта ком 1 

287 праг ком 1 

288 прекидач за укључивање пумпе хираул. инсталације ком 1 

289 пумпа перача ветробранског стакла ком 1 

290 подизач стакла – леви ком 1 

291 подизач стакла – десни ком 1 

292 ручица за отварање врата (унутрашња) ком 1 

293 ручица за отварање поклопца мотора ком 1 

294 ручица подизача стакла ком 1 

295 украсна маска хладњака ком 1 

296 унутрашњи сунцобран ком 1 

297 усмеривач ваздуха ком 1 

СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ 

298 вентилатор хладњака ком 1 

299 водена пумпа кпл. ком 1 

300 додатни резервоар расхл. течности ком 1 

301 заптивач водене пумпе ком 1 

302 измењивач топлоте уља кпл.- хладњак ком 1 

303 кућиште термостата ком 1 

304 мали хладњак ком 1 

305 поклопац кућишта термостата ком 1 

306 ременица водене пумпе ком 1 
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307 уложак термостата ком 1 

308 усмеривач ваздуха на хладјањку (дифузор) ком 1 

309 хладњак ком 1 

310 чеп додатног резервоара расхладне течности ком 1 

ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ 

311 вијак издувне гране ком 1 

312 гумени носач ауспуха ком 1 

313 дихтунг - заптивач усисне гране до мотора ком 1 

314 задња издувна цев ком 1 

315 заптивач на издувној грануи ком 1 

316 заптивач на усисној грани ком 1 

317 издувна грана ком 1 

318 клапна моторне кочнице ком 1 

319 кућиште филтера ваздуха ком 1 

320 прва издувна цев ауспуха ком 1 

321 пригушивач филтера за ваздух ком 1 

322 прирубница ауспуха ком 1 

323 усисна грана ком 1 

324 усисно црево ком 1 

ВАЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА 

325 дихтунг главе компресора ком 1 

326 компресор кпл ком 1 

327 ламелни вентил у глави компресора ком 1 

328 моторна кочница ком 1 

329 плоча компресора ком 1 

330 ременица компресора ком 1 

331 тастер моторне кочнице ком 1 

332 цилиндер моторне кочнице ком 1 

333 црева за ваздух кпл ком 1 

ХИДРАУЛИКА 

334 вентил кипе у кабини ком 1 

335 кип цилиндар ком 1 

336 пумпа за дизање кабине кпл ком 1 

337 пумпа кипе зупчаста ком 1 

338 пумпа хидраулике аксијална ком 1 

339 разводни вентил ком 1 

340 разводник хидраулике ком 1 

341 сет за ремонт пумпе за дизање кабине ком 1 

342 цилиндар за дизање кабине ком 1 

343 црева за дизање кабине ком 1 

344 чеп резервоара хидраулике ком 1 

    
Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда. 
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ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ ФАП 1823   

   Табела 
4. 

Ред. 
бр. 

Предмет јавне набавке: 
FAP 1823 – 5 ком 

Година производ. 2008.год. - 2 ком. 2009 год. - 1 ком. 
2011 год. - 2 ком 

Јединица 
мере 

Оквирне 
количине  

1 2 3 4 

МОТОР 

1 бочни носачи мотора еластични ком 1 

2 брезони главе мотора кпл ком 1 

3 венац замајца ком 1 

4 вентилатор каиш ком 1 

5 вијци замајца мотора ком 1 

6 виско вентилатор ком 1 

7 гарнитура заптивача вел. ком 1 

8 глава компресора ком 1 

9 глава мотора ком 1 

10 гумице хилзни ком 1 

11 декл главе мотора ком 1 

12 замајац мотора ком 1 

13 заптивач декла вентила ком 1 

14 заптивач међу декла ком 1 

15 зупчаник бретгастог вратила ком 1 

16 зупчаник радилице ком 1 

17 зупчаник уљне пумпе ком 1 

18 испаривач уља  ком 1 

19 капа филтера уља ком 1 

19а Капа филтера горива ком 1 

19б Капа филтера ваздуха ком 1 

20 кошуљице блока - хилзне ком 1 

21 лежај замајца ком 1 

22 мерач нивоа уља у мотору ком 1 

23 носач мотора задњи елестични ком 1 

24 носач мотора предњи ком 1 

25 носачи мотора-бочни-задњи ком 1 

26 помоћни зупчаник развода ком 1 

27 пумпа за уље ком 1 

28 ременица радилице ком 1 

29 Семеринг радилице-предњи ком 1 

30 Семеринг радилице-задњи ком 1 

31 сисице за подмазивање ком 1 

32 сито уљне пумпе ком 1 

33 спојница бош пумпе ком 1 

34 уливна цев моторног уља ком 1 

35 црево усисно ком 1 

36 чеп за наливање уља ком 1 

37 чеп картера ком 1 

СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА 

38 вентил пумпе В.П. ком 1 
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39 дизне в.п. ком 1 

40 елект. дизна пумпе В.П. ком 1 

41 зупчаник пумпе В.П. ком 1 

42 кућиште пречистача горива ком 1 

43 носач филтера горива ком 1 

44 пред филтер горива ком 1 

45 преливна цев ком 1 

46 преливна црева ком 1 

47 пумпа високог притиска ком 1 

48 пумпа ниског притиска – АЦ- ком 1 

49 резервоар горива ком 1 

50 ротатор бош пумпе ком 1 

51 уложак дизне ком 1 

52 цеви високог притиска кпл ком 1 

53 црево са спојницом за гориво ком 1 

54 чеп резервоара за гориво ком 1 

ТРАНСМИСИЈА 

55 бочни лежај диференцијала ком 1 

56 брезон главчине ком 1 

57 виљушка потисног лежаја ком 1 

58 вратило мењача ком 1 

59 вратило погонско ком 1 

60 вратило посредно ком 1 

61 гарнитура дихтунга мењача ком 1 

62 глава шипке мењача ком 1 

63 главни цилиндар квачила ком 1 

64 главчина точка задња ком 1 

65 задњи лежај диференцијала ком 1 

66 задњи лезај снопа зупчаника мењача ком 1 

67 заптивач кућишта дифернцијалала ком 1 

68 заптивач кућишта мењача ком 1 

69 зглоб полуге мењача ком 1 

70 зупчаник редуктора-већи ком 1 

71 зупчаник редуктора-мањи ком 1 

72 зупчаник редуктора-средњи ком 1 

73 игличасти лежај вратила ком 1 

74 јабучица виљушке пот. лежаја ком 1 

75 јабучица ручице мењача ком 1 

76 кардан кпл ком 1 

77 конусни зупчаник диференцијала ком 1 

78 корпа квачила ком 1 

79 крст карданског зглоба ком 1 

80 крст носач сателита ком 1 

81 кућиште вентила квачила ком 1 

82 кућиште мењача ком 1 

83 кућиште ручице мењача ком 1 

84 лажај редуктора ком 1 

85 ламела квачила ком 1 

86 лежај вратила мењача ком 1 

87 лежај конусног зупчаника пред. диференцијала ком 1 

88 лежај точка спољни ком 1 

89 лежај точка унутрашњи ком 1 

90 лежај у редуктуру задњи ком 1 

91 лежај у редуктуру предњи ком 1 
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92 лезај погонског вратила мењача ком 1 

93 наставак синхроног прстена ком 1 

94 носач синхроног прстена ком 1 

95 носач кардана(средњи лежај) кпл ком 1 

96 носач мењача ком 1 

97 носач предњег рукавца ком 1 

98 облога диференцијала ком 1 

99 опруга синхрона ком 1 

100 осигурач осовинице редуктора ком 1 

101 осигурачи потисног лежаја ком 1 

102 осовина виљушки мењача ком 1 

103 планетарни зупчаници диференцијала ком 1 

104 пнеуматски тастер са цревом за брзе и споре брзине ком 1 

105 погонско вратило мењача ком 1 

106 поклопац мењача ком 1 

107 полуга кратка на мењачу ком 1 

108 полуга мењача – спољна дуга ком 1 

109 полуосовина Д ком 1 

110 полуосовина Л ком 1 

111 помоћни цилиндар квачила ком 1 

112 посуда за хидр. уље квачила ком 1 

113 потисни лезај ком 1 

114 предња плоча мењач ком 1 

115 предњи лежај диференцијала ком 1 

116 предњи лежај снопа зупчаника мерњача ком 1 

117 прирубница вратила у поклопцу мењача ком 1 

118 прирубница карданског зглоба ком 1 

119 прирубница предњег диференцијала ком 1 

120 прирубница редуктора – задња ком 1 

121 прирубница редуктора пред. ком 1 

122 ручица мењача ком 1 

123 семеринг – заптивач у главчини ком 1 

124 семеринг главчине ком 1 

125 синхрони прстен ком 1 

126 синхрон 1 и 2 брзине ком 1 

127 синхрон 3,4,5 и 6 брзине ком 1 

128 склоп конусно – тањирасти зупчаник диференцијала ком 1 

129 спојница хидро пумпе ком 1 

130 фланшна редуктора ком 1 

131 чаура диференцијала ком 1 

132 шипка потиска команде спојнице ком 1 

133 Клизна спојница помоћног погона ком 1 

134 Ручица-осовиница помоћног погона ком 1 

135 клизни камен ком 1 

136 радни цилиндар ком 1 

ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ 

137 амортизер задњег вешања ком 1 

138 амортизер предњег вешања ком 1 

139 бочни лежајеви предњег рукавца ком 1 

140 брезон задњег точка копл. ком 1 

141 брезон пред. трапа кпл ком 1 

142 Ваздушни Јастук ком 1 

143 Нивелатор ком 1 

144 брезон пред. трапа (комплет) ком 1 



   

33/516 

 

 

 

 
 

145 гумице баланс штангле кпл (предње) ком 1 

146 гумице баланс штангле (задње) ком 1 

147 лежај предњег точка спољашњи ком 1 

147а Лежај предњег точка унутрашњи ком 1 

148 лежај задњег точка спољашњи ком 1 

148а Лежај предњег точка унутрашњи ком 1 

149 матица брезона ком 1 

150 матица рукавца Л И Д ком 1 

151 наплатак точка ком 1 

152 носач предњег гибња-шапа ком 1 

153 носач семеринга рукавца ком 1 

154 носач задњег гибња-шапа ком 1 

155 одбојна гума пред.гибња ком 1 

156 поклопац главчине ком 1 

157 рукавац пред. точка Л или Д ком 1 

158 стабилизациона полуга-задња -баланс штангла ком 1 

159 стабилизациона шипка - баланс штангла предња ком 1 

160 предња осовина ком 1 

161 узенгија предњег гибња ком 1 

162 гибањ предњи-комплет ком 1 

163 Прва платна предњег гибња ком 1 

164 Друга платна предњег гибња ком 1 

165 Трећа платнапредњег гибња ком 1 

166 главчина предњег точка ком 1 

УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ 

167 вратило управљача ком 1 

168 глава волана ком 1 

169 главе управљача ком 1 

170 крај предње споне Д кпл. ком 1 

171 крај предње споне Л кпл. ком 1 

172 лежај управљача ком 1 

173 лонче за уље сервоуправљача ком 1 

174 пумпа серво управљача ком 1 

175 спојница управљача ком 1 

176 спона гурајућа ком 1 

177 спона колосечна ком 1 

178 точак управљача - волан ком 1 

КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ 

179 анкер платна задњег точка ком 1 

180 боце за ваздух ком 1 

181 вентил ручне кочнице са три излаза ком 1 

182 вентил ручне кочнице са четри излаза ком 1 

183 гарнитура опруга задњих кочница кпл. ком 1 

184 главни кочиони цилиндар ком 1 

185 двокружни вентил ком 1 

186 Добош точка предњи ком 1 

186а Добош точка задњи ком 1 

187 дренажни вентил ком 1 

188 кључ кочиони-задњи ком 1 

189 кључ кочиони-предњи ком 1 

190 комбиновани вентил кочиони ком 1 

191 коректор кочења ком 1 

192 кочионе облоге пред. точкова ком 1 
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193 матица главчине Л+Д ком 1 

194 пакнови кочница зад. точка кпл. ком 1 

195 пакнови кочница предњег точка кпл. ком 1 

196 педала кочнице ком 1 

197 полуга кочиона ком 1 

198 предња анкер платна ком 1 

199 предња кочиона цев Л+Д ком 1 

200 предње кочионо црево Л+Д ком 1 

201 реле вентил-ваздушни ком 1 

202 ришланг вентил ком 1 

203 тристоп цилиндер ком 1 

204 цилиндар кочионих ваздушни ком 1 

205 цилиндар тристоп ком 1 

206 цилиндер ваздушни ком 1 

207 четворокружни вентил ком 1 

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

208 алтернатор 24В ком 1 

209 АПУ-6 ком 1 

210 АПУ-8 прекидач волана ком 1 

211 аутомат алнасера горњи ком 1 

212 аутомат алнасера доњи ком 1 

213 аутомат мигаваца 24В ком 1 

214 аутомат притиска уља у мотору ком 1 

215 аутомат рикверц светла ком 1 

216 аутомат температуре мотора ком 1 

217 аутомат штоп светла механички ком 1 

218 бочна позициона светла на блатобрану ком 1 

219 бочне лампе за мигавце ком 1 

220 бочни мигавац у блатобрану ком 1 

221 брава паљења ком 1 

222 уложак браве паљења ком 1 

223 брзиномер са облогом кпл. ком 1 

224 вентилатор алтенатора ком 1 

225 габаритна лампа Л/Д ком 1 

226 грејач кабине са малим хладњаком кпл ком 1 

227 електро мотор вентилатора грејача кабине ком 1 

228 електро покретач кпл.-алнасер ком 1 

229 електромагнетни вентил ком 1 

230 инструменти за радни час ком 1 

231 контакт брава за позицију и средње светло ком 1 

232 куплунг електро покретача ком 1 

233 кутија осигурача кпл-дозна ком 1 

234 кућиште прекидача ком 1 

235 лампа рикверц светла ком 1 

236 лампе осветљења за таблице ком 1 

237 мерач нивоа горива (пловак) са заптивачем ком 1 

238 мотор брисача ком 1 

239 мотор брисача са полугама ком 1 

240 мотор за хлађење уља(миксер) ком 1 

241 носач алтенатора ком 1 

242 носач четкица ел. покретача ком 1 

243 носачи метлица ком 1 

244 обртомер ком 1 

245 педала гаса-механичка ком 1 
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246 педала електро- брисача ком 1 

247 пињон за километар сат механички ком 1 

248 пластичне жабице за фарове ком 1 

249 плоче диода за алтернаторе ком 1 

250 позициона светла на кабини ком 1 

251 показивач нивоа горива - инструмент кпл ком 1 

252 поклопац акумулаторске кутије ком 1 

253 поклопац алтернатора ком 1 

254 полуге брисача ком 1 

255 посуда за воду ком 1 

256 посуда за прање ветробрана са мотором ком 1 

257 предгрејачи 24В ком 1 

258 прекидач 4 мигавца ком 1 

259 прекидач вентилатора ком 1 

260 регулатор напона алтернатора 24В ком 1 

261 релеј 24 в 10 А ком 1 

262 релеј 24 в 20 А ком 1 

263 релеј брисача-пери бриши ком 1 

264 ременица алтенатора ком 1 

265 ретровизори Л/Д (са грејачем) ком 1 

266 сат комбиновани у табли ком 1 

267 сирена 24В ком 1 

268 сисице-прскалице за воду ком 1 

269 стакла стоп ламп ком 1 

270 стакло мигавца у фару ком 1 

271 стакло фара ком 1 

272 стоп аутомат механички ком 1 

273 стоп лампа Д ком 1 

274 стоп лампа Л ком 1 

275 тастер ел. Покретаца ком 1 

276 унутрашње светло у кабини ком 1 

277 фар десни кпл ком 1 

278 фар леви кпл ком 1 

279 цуг прекидачи ком 1 

ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, СТАКЛА 

269 амортизер кабине ком 1 

270 амортизер седишта ком 1 

271 брава врата - квака спољна ком 1 

272 брава врата унутрашња кпл. ком 1 

273 брава за закључавање врата са кључем ком 1 

274 браник задњи ком 1 

275 браник предњи ком 1 

276 граничник за врата ком 1 

277 лим изнад блатобрана ком 1 

278 облога - пода кабине ком 1 

279 облога вратила волана ком 1 

280 облога инструмент табле ком 1 

281 облога ручице за отварање врата ком 1 

282 оплата на вратима - тапацирунг ком 1 

283 опруга седишта ком 1 

284 праг ком 1 

285 прекидач за укључивање пумпе хираул. инсталације ком 1 

286 пумпа перача ветробранског стакла ком 1 

287 подизач стакла – леви ком 1 

288 подизач стакла – десни ком 1 
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287 ручица за отварање врата (унутрашња) ком 1 

288 ручица за отварање поклопца мотора ком 1 

289 ручица подизача стакла ком 1 

290 украсна маска хладњака ком 1 

291 унутрашњи сунцобран ком 1 

292 усмеривач ваздуха ком 1 

293 блатобран предњи леви ком 1 

294 блатобран предњи десни ком 1 

295 унутрашњи блатобран леви ком 1 

296 унутрашњи блатобран десни ком 1 

297 задњи блатобран леви, иза кабине ком 1 

298 задњи блатобран десни, иза кабине ком 1 

299 Заптивка - ,,С” гума лева ком 1 

300 Заптивка - ,,С” гума десна ком 1 

СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ 

301 вентилатор хладњака ком 1 

302 водена пумпа кпл. ком 1 

303 додатни резервоар расхл. течности ком 1 

304 заптивач водене пумпе ком 1 

305 измењивач топлоте уља кпл.- хладњак ком 1 

306 кућиште термостата ком 1 

307 мали хладњак ком 1 

308 поклопац кућишта термостата ком 1 

309 ременица водене пумпе ком 1 

310 уложак термостата ком 1 

311 усмеривач ваздуха на хладјањку (дифузор) ком 1 

312 хладњак ком 1 

313 чеп додатног резервоара расхладне течности ком 1 

ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ 

314 вијак издувне гране ком 1 

315 гумени носач ауспуха ком 1 

316 дихтунг - заптивач усисне гране до мотора ком 1 

317 задња издувна цев ком 1 

318 заптивач на издувној грануи ком 1 

319 заптивач на усисној грани ком 1 

320 издувна грана ком 1 

321 клапна моторне кочнице ком 1 

322 кућиште филтера ваздуха ком 1 

323 прва издувна цев ауспуха ком 1 

324 пригушивач филтера за ваздух ком 1 

325 прирубница ауспуха ком 1 

326 усисна грана ком 1 

327 усисно црево ком 1 

ВАЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА 

328 дихтунг главе компресора ком 1 

329 компресор кпл ком 1 

330 ламелни вентил у глави компресора ком 1 

331 моторна кочница ком 1 

332 плоча компресора ком 1 

333 ременица компресора ком 1 

334 тастер моторне кочнице ком 1 

335 цилиндер моторне кочнице ком 1 

336 црева за ваздух кпл ком 1 
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ХИДРАУЛИКА 

337 вентил кипе у кабини ком 1 

338 кип цилиндар ком 1 

339 пумпа за дизање кабине кпл ком 1 

340 пумпа кипе зупчаста ком 1 

341 пумпа хидраулике аксијална ком 1 

342 разводни вентил ком 1 

343 разводник хидраулике ком 1 

344 сет за ремонт пумпе за дизање кабине ком 1 

345 цилиндар за дизање кабине ком 1 

346 црева за дизање кабине ком 1 

347 чеп резервоара хидраулике ком 1 

    
Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда. 

 

ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ ФАП 1213   

   Табела 
5. 

Ред. 
бр. 

Предмет јавне набавке: 
FAP 1213 - 2 ком  

Година производње : 1989  год., - 1 ком.  
година производ. 2005 .год. - 1 ком. 

Јединица 
мере 

Оквирне 
количине  

1 2 3 4 

МОТОР 

1 бочни носачи мотора еластични ком 1 

2 брезони главе мотора кпл ком 1 

3 венац замајца ком 1 

4 вентилатор каиш ком 1 

5 вијци замајца мотора ком 1 

6 гарнитура заптивача вел. ком 1 

7 глава компресора ком 1 

8 глава мотора ком 1 

9 гумице хилзни ком 1 

10 декл главе мотора ком 1 

11 замајац мотора ком 1 

12 заптивач декла вентила ком 1 

13 заптивач међу декла ком 1 

14 зупчаник бретгастог вратила ком 1 

15 зупчаник радилице ком 1 

16 зупчаник уљне пумпе ком 1 

17 испаривач уља ком 1 

18 капа филтера ком 1 

19 кошуљице блока - хилзне ком 1 

20 лежај замајца ком 1 

21 мерач нивоа уља у мотору ком 1 

22 носач мотора задњи елестични ком 1 

23 носач мотора предњи ком 1 

24 носачи мотора-бочни-задњи ком 1 

25 помоћни зупчаник развода ком 1 

26 пумпа за уље ком 1 



   

38/516 

 

 

 

 
 

27 ременица радилице ком 1 

  семеринг радилице ком 1 

28 сисице за подмазивање ком 1 

29 сито уљне пумпе ком 1 

30 спојница бош пумпе ком 1 

31 уливна цев моторног уља ком 1 

32 црево усисно ком 1 

33 чеп за наливање уља ком 1 

34 чеп картера ком 1 

СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА 

35 вентил пумпе В.П. ком 1 

36 дизне в.п. ком 1 

37 елект. дизна пумпе В.П. ком 1 

38 зупчаник пумпе В.П. ком 1 

39 кућиште пречистача горива ком 1 

40 носач филтера горива ком 1 

41 пред филтер горива ком 1 

42 преливна цев ком 1 

43 преливна црева ком 1 

44 пумпа високог притиска ком 1 

45 пумпа ниског притиска – АЦ- ком 1 

46 резервоар горива ком 1 

47 ротатор бош пумпе ком 1 

48 уложак дизне ком 1 

49 цеви високог притиска кпл ком 1 

50 црево са спојницом за гориво ком 1 

51 чеп резервоара за гориво ком 1 

ТРАНСМИСИЈА 

52 бочни лежај диференцијала ком 1 

53 брезон главчине ком 1 

54 виљушка потисног лежаја ком 1 

55 вратило мењача ком 1 

56 вратило погонско ком 1 

57 вратило посредно ком 1 

58 гарнитура дихтунга мењача ком 1 

59 глава шипке мењача ком 1 

60 главни цилиндар квачила ком 1 

61 главчина точка задња ком 1 

62 задњи лежај диференцијала ком 1 

63 задњи лезај снопа зупчаника мењача ком 1 

64 заптивач кућишта дифернцијалала ком 1 

65 заптивач кућишта мењача ком 1 

66 зглоб полуге мењача ком 1 

67 зупчаник редуктора-већи ком 1 

68 зупчаник редуктора-мањи ком 1 

69 зупчаник редуктора-средњи ком 1 

70 игличасти лежај вратила ком 1 

71 јабучица виљушке пот. лежаја ком 1 

72 јабучица ручице мењача ком 1 

73 кардан кпл ком 1 

74 конусни зупчаник диференцијала ком 1 

75 корпа квачила ком 1 

76 крст карданског зглоба ком 1 
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77 крст носач сателита ком 1 

78 кућиште вентила квачила ком 1 

79 кућиште мењача ком 1 

80 кућиште ручице мењача ком 1 

81 лажај редуктора ком 1 

82 ламела квачила ком 1 

83 лежај вратила мењача ком 1 

84 лежај конусног зупчаника пред. диференцијала ком 1 

85 лежај точка спољни предњи ком 1 

85а Лежај точка спољњи задњи ком 1 

86 лежај точка унутрашњи предњи ком 1 

86а Лежај точка унутрашњи задњи ком 1 

87 лежај у редуктуру задњи ком 1 

88 лежај у редуктуру предњи ком 1 

89 лезај погонског вратила мењача ком 1 

90 наставак синхроног прстена ком 1 

91 носач кардана(средњи лежај) кпл ком 1 

92 носач мењача ком 1 

93 носач предњег рукавца ком 1 

94 облога диференцијала ком 1 

95 опруга синхрона ком 1 

96 осигурач осовинице редуктора ком 1 

97 осигурачи потисног лежаја ком 1 

98 осовина виљушки мењача ком 1 

99 планетарни зупчаници диференцијала ком 1 

100 пнеуматски тастер са цревом за брзе и споре брзине ком 1 

101 погонско вратило мењача ком 1 

102 поклопац мењача ком 1 

103 полуга кратка на мењачу ком 1 

104 полуга мењача – спољна дуга ком 1 

105 полуосовина Д ком 1 

106 полуосовина Л ком 1 

107 помоћни цилиндар квачила ком 1 

108 посуда за хидр. уље квачила ком 1 

109 потисни лезај ком 1 

110 предња плоча мењач ком 1 

111 предњи лежај диференцијала ком 1 

112 предњи лежај снопа зупчаника мерњача ком 1 

113 прирубница вратила у поклопцу мењача ком 1 

114 прирубница карданског зглоба ком 1 

115 прирубница предњег диференцијала ком 1 

116 прирубница редуктора – задња ком 1 

117 прирубница редуктора пред. ком 1 

118 ручица мењача ком 1 

119 семеринг – заптивач у главчини ком 1 

120 семеринг главчине ком 1 

121 синхрони прстен ком 1 

122 склоп конусно – тањирасти зупчаник диференцијала ком 1 

123 спојница хидро пумпе ком 1 

124 фланшна редуктора ком 1 

125 чаура диференцијала ком 1 

126 шипка потиска команде спојнице ком 1 

ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ 

127 амортизер задњег вешања ком 1 
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128 амортизер предњег вешања ком 1 

129 бочни лежајеви предњег рукавца ком 1 

130 брезон задњег точка копл. ком 1 

131 брезон пред. трапа кпл ком 1 

132 вучна кука задња ком 1 

133 гибањ задњег вешања ком 1 

134 гибањ предњег вешања     

135 Сет за поправку предњег гибња     

136 главчина предњег точка ком 1 

137 гумице баланс штангле зад. ком 1 

138 гумице баланс штангле кпл (предње) ком 1 

139 еластична подлошка брезона ком 1 

140 еластична чаура - силен блок предњег гибња ком 1 

141 клин вучне куке-задњи ком 1 

142 клин вучне куке-предњи ком 1 

143 лежај задњег точка спољњи ком 1 

143а Лежај задњег точка унутрашњи ком 1 

144 лежај предњег точка спољњи ком 1 

144а Лежај предњег точка унутрашњи ком 1 

145 матица брезона ком 1 

146 матица рукавца Л И Д ком 1 

147 носач семеринга рукавца ком 1 

148 осовинице пред. трапа Л + Д гар. ком 1 

149 плоча гибња-задња ком 1 

150 плоча гибња-предња ком 1 

151 поклопац главчине ком 1 

152 предња осовина ком 1 

153 преносна осовина задња ком 1 

154 преносна осовина предња ком 1 

155 рукавац пред. точка Л или Д ком 1 

156 стабилизациона полуга -задња - баланс штангла ком 1 

157 стабилизациона шипка - баланс штангла пред. ком 1 

158 чаура баланс штангле ком 1 

159 чаура осовинице рукавца ком 1 

160 Клизна спојница помоћног погона ком 1 

161 Ручица-осовиница помоћног погона ком 1 

162 клизни камен ком 1 

163 радни цилиндар ком 1 

УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ 

164 вратило управљача ком 1 

165 глава волана ком 1 

166 главе управљача ком 1 

167 крај предње споне Д кпл. ком 1 

168 крај предње споне Л кпл. ком 1 

169 лежај управљача ком 1 

170 лонче за уље сервоуправљача ком 1 

171 пумпа серво управљача ком 1 

172 спојница управљача ком 1 

173 спона гурајућа ком 1 

174 спона колосечна ком 1 

175 точак управљача - волан ком 1 

КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ 

176 анкер платна задњег точка ком 1 
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177 боце за ваздух ком 1 

178 вентил ручне кочнице са три излаза ком 1 

179 вентил ручне кочнице са четри излаза ком 1 

180 гарнитура опруга задњих кочница кпл. ком 1 

181 главни кочиони цилиндар ком 1 

182 двокружни вентил ком 1 

183 добош ком 1 

184 дренажни вентил ком 1 

185 кључ кочиони-задњи ком 1 

186 кључ кочиони-предњи ком 1 

187 комбиновани вентил кочиони ком 1 

188 коректор кочења ком 1 

189 кочионе облоге пред. точкова ком 1 

190 матица главчине Л+Д ком 1 

191 пакнови кочница зад. точка кпл. ком 1 

192 пакнови кочница предњег точка кпл. ком 1 

193 педала кочнице ком 1 

194 полуга кочиона ком 1 

195 помоћни цилиндар задњег точка ком 1 

196 предња анкер платна ком 1 

197 предња кочиона цев Л+Д ком 1 

198 предње кочионо црево Л+Д ком 1 

199 реле вентил-ваздушни ком 1 

200 ришланг вентил ком 1 

201 тристоп цилиндер ком 1 

202 цилиндар кочионих ваздушни ком 1 

203 цилиндар тристоп ком 1 

204 цилиндер ваздушни ком 1 

205 четворокружни вентил ком 1 

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

206 алтернатор 24В ком 1 

207 АПУ-6 ком 1 

208 АПУ-8 прекидач волана ком 1 

209 аутомат алнасера горњи ком 1 

210 аутомат алнасера доњи ком 1 

211 аутомат мигаваца 24В ком 1 

212 аутомат притиска уља у мотору ком 1 

213 аутомат рикверц светла ком 1 

214 аутомат температуре мотора ком 1 

215 аутомат штоп светла механички ком 1 

216 бочна позициона светла на блатобрану ком 1 

217 бочне лампе за мигавце ком 1 

218 бочни мигавац у блатобрану ком 1 

219 брава паљења     

220 брзиномер са облогом кпл. ком 1 

221 вентилатор алтенатора ком 1 

222 габаритна лампа Л/Д ком 1 

223 грејач кабине са малим хладњаком кпл ком 1 

224 електро мотор вентилатора грејача кабине ком 1 

225 електро покретач кпл.-алнасер ком 1 

226 електромагнетни вентил мотора ком 1 

226а Електромагнетни вентил мењача ком 1 

226б Електромагнетни вентил алнасера ком 1 

227 инструменти за радни час ком 1 

228 контакт брава за позицију и средње светло ком 1 
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229 куплунг електро покретача ком 1 

230 кутија осигурача кпл-дозна ком 1 

231 кућиште прекидача ком 1 

232 лампа рикверц светла ком 1 

233 лампе осветљења за таблице ком 1 

234 мерач нивоа горива (пловак) са заптивачем ком 1 

235 мотор брисача ком 1 

236 мотор брисача са полугама ком 1 

237 мотор за хлађење уља(миксер) ком 1 

238 носач алтенатора ком 1 

239 носач четкица ел. покретача ком 1 

240 носачи метлица ком 1 

241 обртомер ком 1 

242 педала гаса-механичка ком 1 

243 педала електро- брисача ком 1 

244 пињон за километар сат механички ком 1 

245 пластичне жабице за фарове ком 1 

246 плоче диода за алтернаторе ком 1 

247 позициона светла на кабини ком 1 

248 показивач нивоа горива - инструмент кпл ком 1 

249 поклопац акумулаторске кутије ком 1 

250 поклопац алтернатора ком 1 

251 полуге брисача ком 1 

252 посуда за воду ком 1 

253 посуда за прање ветробрана са мотором ком 1 

254 предгрејачи 24В ком 1 

255 прекидач 4 мигавца ком 1 

256 прекидач вентилатора ком 1 

257 регулатор напона алтернатора 24В ком 1 

258 релеј 24 в 10 А ком 1 

259 релеј 24 в 20 А ком 1 

260 релеј брисача-пери бриши ком 1 

261 ременица алтенатора ком 1 

262 ретровизори Л/Д (са грејачем) ком 1 

263 сат комбиновани у табли ком 1 

264 сирена 24В ком 1 

265 сисице-прскалице за воду ком 1 

266 стакла стоп ламп ком 1 

267 стакло мигавца у фару ком 1 

268 стакло фара ком 1 

269 стоп аутомат механички ком 1 

270 стоп лампа Д ком 1 

271 стоп лампа Л ком 1 

272 тастер ел. Покретаца ком 1 

273 унутрашње светло у кабини ком 1 

274 фар десни кпл ком 1 

275 фар леви кпл ком 1 

276 цуг прекидачи ком 1 

ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, СТАКЛА 

277 амортизер кабине ком 1 

278 амортизер седишта ком 1 

279 брава врата - квака спољна ком 1 

280 брава врата унутрашња кпл. ком 1 

281 брава за закључавање врата са кључем ком 1 



   

43/516 

 

 

 

 
 

282 браник задњи ком 1 

283 браник предњи ком 1 

284 граничник за врата ком 1 

285 лим изнад блатобрана ком 1 

286 облога - пода кабине ком 1 

287 облога вратила волана ком 1 

288 облога инструмент табле ком 1 

289 облога ручице за отварање врата ком 1 

290 оплата на вратима - тапацирунг ком 1 

291 опруга седишта ком 1 

292 праг ком 1 

293 прекидач за укључивање пумпе хираул. инсталације ком 1 

294 пумпа перача ветробранског стакла ком 1 

295 подизач стакла – леви ком 1 

296 подизач стакла – десни ком 1 

297 ручица за отварање врата (унутрашња) ком 1 

298 ручица за отварање поклопца мотора ком 1 

299 ручица подизача стакла ком 1 

300 украсна маска хладњака ком 1 

301 унутрашњи сунцобран ком 1 

302 усмеривач ваздуха ком 1 

СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ 

303 вентилатор хладњака ком 1 

304 водена пумпа кпл. ком 1 

305 додатни резервоар расхл. течности ком 1 

306 заптивач водене пумпе ком 1 

307 измењивач топлоте уља кпл.- хладњак ком 1 

308 кућиште термостата ком 1 

309 мали хладњак ком 1 

310 поклопац кућишта термостата ком 1 

311 ременица водене пумпе ком 1 

312 уложак термостата ком 1 

313 усмеривач ваздуха на хладјањку (дифузор) ком 1 

314 хладњак ком 1 

315 чеп додатног резервоара расхладне течности ком 1 

ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ 

316 вијак издувне гране ком 1 

317 гумени носач ауспуха ком 1 

318 дихтунг - заптивач усисне гране до мотора ком 1 

319 задња издувна цев ком 1 

320 заптивач на издувној грануи ком 1 

321 заптивач на усисној грани ком 1 

322 издувна грана ком 1 

323 клапна моторне кочнице ком 1 

324 кућиште филтера ваздуха ком 1 

325 прва издувна цев ауспуха ком 1 

326 пригушивач филтера за ваздух ком 1 

327 прирубница ауспуха ком 1 

328 усисна грана ком 1 

329 усисно црево ком 1 

ВАЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА 

330 дихтунг главе компресора ком 1 

331 компресор кпл ком 1 
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332 ламелни вентил у глави компресора ком 1 

333 моторна кочница ком 1 

334 плоча компресора ком 1 

335 ременица компресора ком 1 

336 тастер моторне кочнице ком 1 

337 цилиндер моторне кочнице ком 1 

338 црева за ваздух кпл ком 1 

ХИДРАУЛИКА 

339 вентил кипе у кабини ком 1 

340 кип цилиндар ком 1 

341 пумпа за дизање кабине кпл ком 1 

342 пумпа кипе зупчаста ком 1 

343 пумпа хидраулике аксијална ком 1 

344 разводни вентил ком 1 

345 разводник хидраулике ком 1 

346 сет за ремонт пумпе за дизање кабине ком 1 

347 цилиндар за дизање кабине ком 1 

348 црева за дизање кабине ком 1 

349 чеп резервоара хидраулике ком 1 

    
Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда. 

 

ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ ФАП 1318   

   Табела 
6. 

Ред. 
бр. 

Предмет јавне набавке: 
FAP 1318 - 1 ком  

Година производ. 2008.год. - 1 ком. 

Јединица 
мере 

Оквирне 
количине  

1 2 3 4 

МОТОР 

1 бочни носачи мотора еластични ком 1 

2 брезони главе мотора кпл ком 1 

3 венац замајца ком 1 

4 вентилатор каиш ком 1 

5 вијци замајца мотора ком 1 

6 гарнитура заптивача вел. ком 1 

7 глава компресора ком 1 

8 глава мотора ком 1 

9 гумице хилзни ком 1 

10 декл главе мотора ком 1 

11 замајац мотора ком 1 

12 заптивач декла вентила ком 1 

13 заптивач међу декла ком 1 

14 зупчаник бретгастог вратила ком 1 

15 зупчаник радилице ком 1 

16 зупчаник уљне пумпе ком 1 

17 испаривач уља ком 1 

18 капа филтера ком 1 

19 кошуљице блока - хилзне ком 1 
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20 лежај замајца ком 1 

21 мерач нивоа уља у мотору ком 1 

22 носач мотора задњи елестични ком 1 

23 носач мотора предњи ком 1 

24 носачи мотора-бочни-задњи ком 1 

25 помоћни зупчаник развода ком 1 

26 пумпа за уље ком 1 

27 ременица радилице ком 1 

28 сисице за подмазивање ком 1 

29 сито уљне пумпе ком 1 

30 спојница бош пумпе ком 1 

31 уливна цев моторног уља ком 1 

32 црево усисно ком 1 

33 чеп за наливање уља ком 1 

34 чеп картера ком 1 

СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА 

35 вентил пумпе В.П. ком 1 

36 дизне в.п. ком 1 

37 елект. дизна пумпе В.П. ком 1 

38 зупчаник пумпе В.П. ком 1 

39 кућиште пречистача горива ком 1 

40 носач филтера горива ком 1 

41 пред филтер горива ком 1 

42 преливна цев ком 1 

43 преливна црева ком 1 

44 пумпа високог притиска ком 1 

45 пумпа ниског притиска – АЦ- ком 1 

46 резервоар горива ком 1 

47 ротатор бош пумпе ком 1 

48 уложак дизне ком 1 

49 цеви високог притиска кпл ком 1 

50 црево са спојницом за гориво ком 1 

51 чеп резервоара за гориво ком 1 

ТРАНСМИСИЈА 

52 бочни лежај диференцијала ком 1 

53 брезон главчине ком 1 

54 виљушка потисног лежаја ком 1 

55 вратило мењача ком 1 

56 вратило погонско ком 1 

57 вратило посредно ком 1 

58 гарнитура дихтунга мењача ком 1 

59 глава шипке мењача ком 1 

60 главни цилиндар квачила ком 1 

61 главчина точка задња ком 1 

62 задњи лежај диференцијала ком 1 

63 задњи лезај снопа зупчаника мењача ком 1 

64 заптивач кућишта дифернцијалала ком 1 

65 заптивач кућишта мењача ком 1 

66 зглоб полуге мењача ком 1 

67 зупчаник редуктора-већи ком 1 

68 зупчаник редуктора-мањи ком 1 

69 зупчаник редуктора-средњи ком 1 

70 игличасти лежај вратила ком 1 
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71 јабучица виљушке пот. лежаја ком 1 

72 јабучица ручице мењача ком 1 

73 кардан кпл ком 1 

74 конусни зупчаник диференцијала ком 1 

75 корпа квачила ком 1 

76 крст карданског зглоба ком 1 

77 крст носач сателита ком 1 

78 кућиште вентила квачила ком 1 

79 кућиште мењача ком 1 

80 кућиште ручице мењача ком 1 

81 лажај редуктора ком 1 

82 ламела квачила ком 1 

83 лежај вратила мењача ком 1 

84 лежај конусног зупчаника пред. диференцијала ком 1 

85 лежај точка спољни ком 1 

86 лежај точка унутрашњи ком 1 

87 лежај у редуктуру задњи ком 1 

88 лежај у редуктуру предњи ком 1 

89 лезај погонског вратила мењача ком 1 

90 наставак синхроног прстена ком 1 

91 носач кардана(средњи лежај) кпл ком 1 

92 носач мењача ком 1 

93 носач предњег рукавца ком 1 

94 облога диференцијала ком 1 

95 опруга синхрона ком 1 

96 осигурач осовинице редуктора ком 1 

97 осигурачи потисног лежаја ком 1 

98 осовина виљушки мењача ком 1 

99 планетарни зупчаници диференцијала ком 1 

100 пнеуматски тастер са цревом за брзе и споре брзине ком 1 

101 погонско вратило мењача ком 1 

102 поклопац мењача ком 1 

103 полуга кратка на мењачу ком 1 

104 полуга мењача – спољна дуга ком 1 

105 полуосовина Д ком 1 

106 полуосовина Л ком 1 

107 помоћни цилиндар квачила ком 1 

108 посуда за хидр. уље квачила ком 1 

109 потисни лезај ком 1 

110 предња плоча мењач ком 1 

111 предњи лежај диференцијала ком 1 

112 предњи лежај снопа зупчаника мерњача ком 1 

113 прирубница вратила у поклопцу мењача ком 1 

114 прирубница карданског зглоба ком 1 

115 прирубница предњег диференцијала ком 1 

116 прирубница редуктора – задња ком 1 

117 прирубница редуктора пред. ком 1 

118 ручица мењача ком 1 

119 семеринг – заптивач у главчини ком 1 

120 семеринг главчине ком 1 

121 синхрони прстен ком 1 

122 склоп конусно – тањирасти зупчаник диференцијала ком 1 

123 спојница хидро пумпе ком 1 

124 фланшна редуктора ком 1 
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125 чаура диференцијала ком 1 

126 шипка потиска команде спојнице ком 1 

ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ 

127 амортизер задњег вешања ком 1 

128 амортизер предњег вешања ком 1 

129 бочни лежајеви предњег рукавца ком 1 

130 брезон задњег точка копл. ком 1 

131 брезон пред. трапа кпл ком 1 

132 вучна кука задња ком 1 

133 гибањ задњег вешања ком 1 

134 главчина предњег точка ком 1 

135 гумице баланс штангле зад. ком 1 

136 гумице баланс штангле кпл (предње) ком 1 

137 еластична подлошка брезона ком 1 

138 еластична чаура - силен блок предњег гибња ком 1 

139 клин вучне куке-задњи ком 1 

140 клин вучне куке-предњи ком 1 

141 лежај задњег точка ком 1 

142 лежај предњег точка ком 1 

143 матица брезона ком 1 

144 матица рукавца Л И Д ком 1 

145 носач семеринга рукавца ком 1 

146 осовинице пред. трапа Л + Д гар. ком 1 

147 плоча гибња-задња ком 1 

148 плоча гибња-предња ком 1 

149 поклопац главчине ком 1 

150 предња осовина ком 1 

151 преносна осовина задња ком 1 

152 преносна осовина предња ком 1 

153 рукавац пред. точка Л или Д ком 1 

154 стабилизациона полуга -задња - баланс штангла ком 1 

155 стабилизациона шипка - баланс штангла пред. ком 1 

156 чаура баланс штангле ком 1 

157 чаура осовинице рукавца ком 1 

158 Клизна спојница помоћног погона ком 1 

159 Ручица-осовиница помоћног погона ком 1 

160 клизни камен ком 1 

161 радни цилиндар ком 1 

УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ 

158 вратило управљача ком 1 

159 глава волана ком 1 

160 главе управљача ком 1 

161 крај предње споне Д кпл. ком 1 

162 крај предње споне Л кпл. ком 1 

163 лежај управљача ком 1 

164 лонче за уље сервоуправљача ком 1 

165 пумпа серво управљача ком 1 

166 спојница управљача ком 1 

167 спона гурајућа ком 1 

168 спона колосечна ком 1 

169 точак управљача - волан ком 1 



   

48/516 

 

 

 

 
 

КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ 

170 анкер платна задњег точка ком 1 

171 боце за ваздух ком 1 

172 вентил ручне кочнице са три излаза ком 1 

173 вентил ручне кочнице са четри излаза ком 1 

174 гарнитура опруга задњих кочница кпл. ком 1 

175 главни кочиони цилиндар ком 1 

176 двокружни вентил ком 1 

177 добош ком 1 

178 дренажни вентил ком 1 

179 кључ кочиони-задњи ком 1 

180 кључ кочиони-предњи ком 1 

181 комбиновани вентил кочиони ком 1 

182 коректор кочења ком 1 

183 кочионе облоге пред. точкова ком 1 

184 матица главчине Л+Д ком 1 

185 Облога пакнова кочница задњег точка кпл. ком 1 

186 Облога пакнова кочница предњег точка кпл. ком 1 

187 Ал заковица ком 1 

188 педала кочнице ком 1 

189 полуга кочиона ком 1 

190 помоћни цилиндар задњег точка ком 1 

191 предња анкер платна ком 1 

192 предња кочиона цев Л+Д ком 1 

193 предње кочионо црево Л+Д ком 1 

194 реле вентил-ваздушни ком 1 

195 ришланг вентил ком 1 

196 тристоп цилиндер ком 1 

197 цилиндар кочионих ваздушни ком 1 

198 цилиндар тристоп ком 1 

199 цилиндер ваздушни ком 1 

200 четворокружни вентил ком 1 

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

201 алтернатор 24В ком 1 

202 АПУ-6 ком 1 

203 АПУ-8 прекидач волана ком 1 

204 аутомат алнасера горњи ком 1 

205 аутомат алнасера доњи ком 1 

206 аутомат мигаваца 24В ком 1 

207 аутомат притиска уља у мотору ком 1 

208 аутомат рикверц светла ком 1 

209 аутомат температуре мотора ком 1 

210 аутомат штоп светла механички ком 1 

211 бочна позициона светла на блатобрану ком 1 

212 бочне лампе за мигавце ком 1 

213 бочни мигавац у блатобрану ком 1 

214 брава паљења ком 1 

215 брзиномер са облогом кпл. ком 1 

216 вентилатор алтенатора ком 1 

217 габаритна лампа Л/Д ком 1 

218 грејач кабине са малим хладњаком кпл ком 1 

219 електро мотор вентилатора грејача кабине ком 1 

220 електро покретач кпл.-алнасер ком 1 

221 електромагнетни вентил ком 1 
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222 инструменти за радни час ком 1 

223 контакт брава за позицију и средње светло ком 1 

224 куплунг електро покретача ком 1 

225 кутија осигурача кпл-дозна ком 1 

226 кућиште прекидача ком 1 

227 лампа рикверц светла ком 1 

228 лампе осветљења за таблице ком 1 

229 мерач нивоа горива (пловак) са заптивачем ком 1 

230 мотор брисача ком 1 

231 мотор брисача са полугама ком 1 

232 мотор за хлађење уља(миксер) ком 1 

233 носач алтенатора ком 1 

234 носач четкица ел. покретача ком 1 

235 носачи метлица ком 1 

236 обртомер ком 1 

237 педала гаса-механичка ком 1 

238 педала електро- брисача ком 1 

239 пињон за километар сат механички ком 1 

240 пластичне жабице за фарове ком 1 

241 плоче диода за алтернаторе ком 1 

242 позициона светла на кабини ком 1 

243 показивач нивоа горива - инструмент кпл ком 1 

244 поклопац акумулаторске кутије ком 1 

245 поклопац алтернатора ком 1 

246 полуге брисача ком 1 

247 посуда за воду ком 1 

248 посуда за прање ветробрана са мотором ком 1 

249 предгрејачи 24В ком 1 

250 прекидач 4 мигавца ком 1 

251 прекидач вентилатора ком 1 

252 регулатор напона алтернатора 24В ком 1 

253 релеј 24 в 10 А ком 1 

254 релеј 24 в 20 А ком 1 

255 релеј брисача-пери бриши ком 1 

256 ременица алтенатора ком 1 

257 ретровизори Л/Д (са грејачем) ком 1 

258 сат комбиновани у табли ком 1 

259 сирена 24В ком 1 

260 сисице-прскалице за воду ком 1 

261 стакла стоп ламп ком 1 

262 стакло мигавца у фару ком 1 

263 стакло фара ком 1 

264 стоп аутомат механички ком 1 

265 стоп лампа Д ком 1 

266 стоп лампа Л ком 1 

267 тастер ел. Покретаца ком 1 

268 унутрашње светло у кабини ком 1 

269 фар десни кпл ком 1 

270 фар леви кпл ком 1 

271 цуг прекидачи ком 1 

ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, СТАКЛА 

272 амортизер кабине ком 1 

273 амортизер седишта ком 1 

274 брава врата - квака спољна ком 1 
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275 брава врата унутрашња кпл. ком 1 

276 брава за закључавање врата са кључем ком 1 

277 браник задњи ком 1 

278 браник предњи ком 1 

279 граничник за врата ком 1 

280 лим изнад блатобрана ком 1 

281 облога - пода кабине ком 1 

282 облога вратила волана ком 1 

283 облога инструмент табле ком 1 

284 облога ручице за отварање врата ком 1 

285 оплата на вратима - тапацирунг ком 1 

286 опруга седишта ком 1 

287 праг ком 1 

288 прекидач за укључивање пумпе хираул. инсталације ком 1 

289 пумпа перача ветробранског стакла ком 1 

290 подизач стакла – леви ком 1 

291 подизач стакла – десни ком 1 

292 ручица за отварање врата (унутрашња) ком 1 

293 ручица за отварање поклопца мотора ком 1 

294 ручица подизача стакла ком 1 

295 украсна маска хладњака ком 1 

296 унутрашњи сунцобран ком 1 

297 усмеривач ваздуха ком 1 

СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ 

298 вентилатор хладњака ком 1 

299 водена пумпа кпл. ком 1 

300 додатни резервоар расхл. течности ком 1 

301 заптивач водене пумпе ком 1 

302 измењивач топлоте уља кпл.- хладњак ком 1 

303 кућиште термостата ком 1 

304 мали хладњак ком 1 

305 поклопац кућишта термостата ком 1 

306 ременица водене пумпе ком 1 

307 уложак термостата ком 1 

308 усмеривач ваздуха на хладјањку (дифузор) ком 1 

309 хладњак ком 1 

310 чеп додатног резервоара расхладне течности ком 1 

ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ 

311 вијак издувне гране ком 1 

312 гумени носач ауспуха ком 1 

313 дихтунг - заптивач усисне гране до мотора ком 1 

314 задња издувна цев ком 1 

315 заптивач на издувној грануи ком 1 

316 заптивач на усисној грани ком 1 

317 издувна грана ком 1 

318 клапна моторне кочнице ком 1 

319 кућиште филтера ваздуха ком 1 

320 прва издувна цев ауспуха ком 1 

321 пригушивач филтера за ваздух ком 1 

322 прирубница ауспуха ком 1 

323 усисна грана ком 1 

324 усисно црево ком 1 

ВАЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА 
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325 дихтунг главе компресора ком 1 

326 компресор кпл ком 1 

327 ламелни вентил у глави компресора ком 1 

328 моторна кочница ком 1 

329 плоча компресора ком 1 

330 ременица компресора ком 1 

331 тастер моторне кочнице ком 1 

332 цилиндер моторне кочнице ком 1 

333 црева за ваздух кпл ком 1 

ХИДРАУЛИКА 

334 вентил кипе у кабини ком 1 

335 кип цилиндар ком 1 

336 пумпа за дизање кабине кпл ком 1 

337 пумпа кипе зупчаста ком 1 

338 пумпа хидраулике аксијална ком 1 

339 разводни вентил ком 1 

340 разводник хидраулике ком 1 

341 сет за ремонт пумпе за дизање кабине ком 1 

342 цилиндар за дизање кабине ком 1 

343 црева за дизање кабине ком 1 

344 чеп резервоара хидраулике ком 1 

    
Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда. 

 

 

 

 
ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ “IVECO EUROCARGO 190-
250” 

 

   Табела 
7. 

Ред. 
бр. 

Предмет јавне набавке: 
IVECO EUROCARGO 190-250L - 2 ком.  

Година производ. 2016.год.  Број шасије: 
ZCFA71VJ102654980 i ZCFA71VJ502654979 

Јединица 
мере 

Оквирне 
количине  

1 2 3 4 

МОТОР 

1 бочни носачи мотора еластични ком 1 

2 брезони главе мотора кпл ком 1 

3 венац замајца ком 1 

4 вентилатор каиш ком 1 

5 вијци замајца мотора ком 1 

6 виско вентилатор ком 1 

7 гарнитура заптивача вел. ком 1 

8 глава компресора ком 1 

9 глава мотора ком 1 

10 декл главе мотора ком 1 

11 замајац мотора ком 1 

12 заптивач декла вентила ком 1 

13 заптивач међу декла ком 1 

14 зупчаник бретгастог вратила ком 1 
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15 зупчаник радилице ком 1 

16 зупчаник уљне пумпе ком 1 

17 испаривач уља ком 1 

18 капа филтера ком 1 

19 кошуљице блока - хилзне ком 1 

20 Лежај радилице-летећи гарнитура 1 

21 Лежај радилице-основни гарнитура 1 

22 лежај замајца ком 1 

23 мерач нивоа уља у мотору ком 1 

24 носач мотора задњи елестични ком 1 

25 носач мотора предњи ком 1 

26 носачи мотора-бочни-задњи ком 1 

27 помоћни зупчаник развода ком 1 

28 пумпа за уље ком 1 

29 Радилица-коленасто вратило ком 1 

30 ременица радилице ком 1 

31 Семеринг радилице-предњи ком 1 

32 Семеринг радилице-задњи ком 1 

33 сисице за подмазивање ком 1 

34 сито уљне пумпе ком 1 

35 спојница бош пумпе ком 1 

36 уливна цев моторног уља ком 1 

37 црево усисно ком 1 

38 чеп за наливање уља ком 1 

39 чеп картера ком 1 

СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА 

40 вентил пумпе В.П. ком 1 

41 дизне в.п. ком 1 

42 елект. дизна пумпе В.П. ком 1 

43 зупчаник пумпе В.П. ком 1 

44 кућиште пречистача горива ком 1 

45 носач филтера горива ком 1 

46 пред филтер горива ком 1 

47 преливна цев ком 1 

48 преливна црева ком 1 

49 пумпа високог притиска ком 1 

50 пумпа ниског притиска – АЦ- ком 1 

51 резервоар горива ком 1 

52 уложак дизне ком 1 

53 цеви високог притиска кпл ком 1 

54 црево са спојницом за гориво ком 1 

55 чеп резервоара за гориво ком 1 

56 резервоар горива AD Blua ком 1 

57 пумпа AD Blua ком 1 

58 дифузор AD Blua ком 1 

59 црева вода AD Blua ком 1 

ТРАНСМИСИЈА 

60 бочни лежај диференцијала ком 1 

61 брезон главчине ком 1 

62 виљушка потисног лежаја ком 1 

63 вратило мењача ком 1 

64 вратило погонско ком 1 

65 вратило посредно ком 1 

66 гарнитура дихтунга мењача ком 1 
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67 глава шипке мењача ком 1 

68 главни цилиндар квачила ком 1 

69 главчина точка задња ком 1 

70 задњи лежај диференцијала ком 1 

71 задњи лезај снопа зупчаника мењача ком 1 

72 заптивач кућишта дифернцијалала ком 1 

73 заптивач кућишта мењача ком 1 

74 зглоб полуге мењача ком 1 

75 зупчаник редуктора-већи ком 1 

76 зупчаник редуктора-мањи ком 1 

77 зупчаник редуктора-средњи ком 1 

78 игличасти лежај вратила ком 1 

79 јабучица виљушке пот. лежаја ком 1 

80 јабучица ручице мењача ком 1 

81 кардан кпл ком 1 

82 конусни зупчаник диференцијала ком 1 

83 корпа квачила ком 1 

84 крст карданског зглоба ком 1 

85 крст носач сателита ком 1 

86 кућиште вентила квачила ком 1 

87 кућиште мењача ком 1 

88 кућиште ручице мењача ком 1 

89 лажај редуктора ком 1 

90 ламела квачила ком 1 

91 лежај вратила мењача ком 1 

92 лежај конусног зупчаника пред. диференцијала ком 1 

93 лежај точка спољни ком 1 

94 лежај точка унутрашњи ком 1 

95 лежај у редуктуру задњи ком 1 

96 лежај у редуктуру предњи ком 1 

97 лезај погонског вратила мењача ком 1 

98 наставак синхроног прстена ком 1 

99 носач кардана(средњи лежај) кпл ком 1 

100 носач мењача ком 1 

101 носач предњег рукавца ком 1 

102 облога диференцијала ком 1 

103 опруга синхрона ком 1 

104 осигурач осовинице редуктора ком 1 

105 осигурачи потисног лежаја ком 1 

106 осовина виљушки мењача ком 1 

107 планетарни зупчаници диференцијала ком 1 

108 пнеуматски тастер са цревом за брзе и споре брзине ком 1 

109 погонско вратило мењача ком 1 

110 поклопац мењача ком 1 

111 полуга кратка на мењачу ком 1 

112 полуга мењача – спољна дуга ком 1 

113 полуосовина Д ком 1 

114 полуосовина Л ком 1 

115 помоћни цилиндар квачила-претварач ком 1 

116 посуда за хидр. уље квачила ком 1 

117 потисни лезај ком 1 

118 предња плоча мењач ком 1 

119 предњи лежај диференцијала ком 1 

120 предњи лежај снопа зупчаника мерњача ком 1 

121 прирубница вратила у поклопцу мењача ком 1 
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122 прирубница карданског зглоба ком 1 

123 прирубница предњег диференцијала ком 1 

124 прирубница редуктора – задња ком 1 

125 прирубница редуктора пред. ком 1 

126 ручица мењача ком 1 

127 семеринг – заптивач у главчини ком 1 

128 семеринг главчине ком 1 

129 синхрони прстен ком 1 

130 склоп конусно – тањирасти зупчаник диференцијала ком 1 

131 спојница хидро пумпе ком 1 

132 фланшна редуктора ком 1 

133 чаура диференцијала ком 1 

134 шипка потиска команде спојнице ком 1 

ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ 

135 амортизер задњег вешања ком 1 

136 амортизер предњег вешања ком 1 

137 бочни лежајеви предњег рукавца ком 1 

138 брезон задњег точка копл. ком 1 

139 брезон пред. трапа кпл ком 1 

140 ваздушни јастук-задњи ком 1 

141 гибањ предњег вешања-комплет ком 1 

142 гибањ предњег вешања- I платна ком 1 

143 гибањ предњег вешања- II платна ком 1 

144 гибањ предњег вешања- III платна ком 1 

145 главчина предњег точка ком 1 

146 гумице баланс штангле зад. ком 1 

147 гумице баланс штангле кпл (предње) ком 1 

148 еластична подлошка брезона ком 1 

149 еластична чаура - силен блок предњег гибња ком 1 

150 клин вучне куке-предњи ком 1 

151 лежај задњег точка ком 1 

152 лежај предњег точка ком 1 

153 матица брезона ком 1 

154 матица рукавца Л И Д ком 1 

155 носач семеринга рукавца ком 1 

156 осовинице пред. трапа Л + Д гар. ком 1 

157 плоча гибња-предња ком 1 

158 плоча гибња-предња ком 1 

159 поклопац главчине ком 1 

160 предња осовина ком 1 

161 рукавац пред. точка Л или Д ком 1 

162 стабилизациона полуга -задња - баланс штангла ком 1 

163 стабилизациона шипка - баланс штангла пред. ком 1 

164 чаура баланс штангле ком 1 

165 чаура осовинице рукавца ком 1 

166 Клизна спојница помоћног погона ком 1 

167 Ручица-осовиница помоћног погона ком 1 

168 клизни камен ком 1 

169 радни цилиндар ком 1 

170 шапа баланс штангле - предња ком 1 

171 шапа баланс штангле - задња ком 1 

УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ 

172 вратило управљача ком 1 

173 глава волана ком 1 
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174 главе управљача ком 1 

175 крај споне Десни кпл. ком 1 

176 крај споне Леви кпл. ком 1 

177 лежај управљача ком 1 

178 лонче за уље сервоуправљача ком 1 

179 пумпа серво управљача ком 1 

180 спојница управљача ком 1 

181 спона гурајућа ком 1 

182 точак управљача - волан ком 1 

КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ 

183 анкер платна задњег точка ком 1 

184 боце за ваздух ком 1 

185 вентил ручне кочнице са три излаза ком 1 

186 вентил ручне кочнице са четри излаза ком 1 

187 главни кочиони цилиндар ком 1 

188 двокружни вентил ком 1 

189 диск-предњи ком 1 

190 диск-задњи ком 1 

191 дренажни вентил ком 1 

192 кључ кочиони-задњи ком 1 

193 кључ кочиони-предњи ком 1 

194 комбиновани вентил кочиони ком 1 

195 коректор кочења ком 1 

196 кочионе плочице предњих точкова ком 1 

197 кочионе плочице задњих точкова ком 1 

198 кочиона чељуст(кљешта)-предња лева ком 1 

199 кочиона чељуст(кљешта)-предња десна ком 1 

200 кочиона чељуст(кљешта)-задња лева ком 1 

201 кочиона чељуст(кљешта)-задња десна ком 1 

202 матица главчине Л+Д ком 1 

203 педала кочнице ком 1 

204 полуга кочиона ком 1 

205 предња анкер платна ком 1 

206 предње кочионо црево Л+Д ком 1 

207 реле вентил-ваздушни ком 1 

208 ришланг вентил ком 1 

209 тристоп цилиндер ком 1 

210 цилиндар кочионих ваздушни ком 1 

211 цилиндар тристоп ком 1 

212 цилиндер ваздушни ком 1 

213 четворокружни вентил ком 1 

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

214 алтернатор 24В ком 1 

215 АПУ-6 ком 1 

216 АПУ-8 прекидач волана ком 1 

217 аутомат алнасера ком 1 

218 аутомат мигаваца 24В ком 1 

219 аутомат притиска уља у мотору ком 1 

220 аутомат рикверц светла ком 1 

221 аутомат температуре мотора ком 1 

222 аутомат штоп светла механички ком 1 

223 бочна позициона светла на блатобрану ком 1 

224 бочне лампе за мигавце ком 1 

225 бочни мигавац у блатобрану ком 1 

226 брзиномер са облогом кпл. ком 1 



   

56/516 

 

 

 

 
 

227 вентилатор алтенатора ком 1 

228 габаритна лампа Л/Д ком 1 

229 грејач кабине са малим хладњаком кпл ком 1 

230 електро мотор вентилатора грејача кабине ком 1 

231 електро покретач кпл.-алнасер ком 1 

232 електромагнетни вентил ком 1 

233 инструменти за радни час ком 1 

234 контакт брава за позицију и средње светло ком 1 

235 куплунг електро покретача ком 1 

236 кутија осигурача кпл-дозна ком 1 

237 кућиште прекидача ком 1 

238 лампа рикверц светла ком 1 

239 лампе осветљења за таблице ком 1 

240 мерач нивоа горива (пловак) са заптивачем ком 1 

241 мотор брисача ком 1 

242 мотор брисача са полугама ком 1 

243 носач алтенатора ком 1 

244 носач четкица ел. покретача ком 1 

245 носачи метлица ком 1 

246 обртомер ком 1 

247 педала гаса ком 1 

248 пињон за километар сат механички ком 1 

249 пластичне жабице за фарове ком 1 

250 плоче диода за алтернаторе ком 1 

251 позициона светла на кабини ком 1 

252 показивач нивоа горива - инструмент кпл ком 1 

253 поклопац акумулаторске кутије ком 1 

254 поклопац алтернатора ком 1 

255 полуге брисача ком 1 

256 посуда за воду ком 1 

257 посуда за прање ветробрана са мотором ком 1 

258 предгрејачи 24В ком 1 

259 прекидач 4 мигавца ком 1 

260 прекидач вентилатора ком 1 

261 регулатор напона алтернатора ком 1 

262 релеј 24 в 10 А ком 1 

263 релеј 24 в 20 А ком 1 

264 релеј алнасера ком 1 

265 релеј брисача-пери бриши ком 1 

266 ременица алтенатора ком 1 

267 ретровизори Л/Д ком 1 

268 сат комбиновани у табли ком 1 

269 сирена 24В ком 1 

270 сисице-прскалице за воду ком 1 

271 стакла стоп ламп ком 1 

272 стакло мигавца у фару ком 1 

273 стакло фара ком 1 

274 стоп аутомат механички ком 1 

275 стоп лампа Д ком 1 

276 стоп лампа Л ком 1 

277 тастер ел. Покретаца ком 1 

278 унутрашње светло у кабини ком 1 

279 фар десни кпл ком 1 

280 фар леви кпл ком 1 

281 цуг прекидачи ком 1 
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ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, СТАКЛА 

282 амортизер кабине ком 1 

283 амортизер седишта ком 1 

284 брава врата - квака спољна ком 1 

285 брава врата унутрашња кпл. ком 1 

286 брава за закључавање врата са кључем ком 1 

287 браник задњи ком 1 

288 браник предњи ком 1 

289 блатобран-предњи леви ком 1 

290 блатобран-предњи десни ком 1 

291 полублатобран леви, испод кабине ком 1 

292 полублатобран десни, испод кабине ком 1 

293 блатобран-задњи леви (дупли точкови) ком 1 

294 блатобран задњи десни (дупли точкови) ком 1 

295 цев носача блатобрана  d42 L=700mm ком 1 

296 челична обујмица   d42 ком 1 

297 пластична обујмица   d42 ком 1 

298 пластични чеп   d42 ком 1 

299 граничник за врата ком 1 

300 лим изнад блатобрана ком 1 

301 облога - пода кабине ком 1 

302 облога вратила волана ком 1 

303 облога инструмент табле ком 1 

304 облога ручице за отварање врата ком 1 

305 оплата на вратима - тапацирунг ком 1 

306 опруга седишта ком 1 

307 Предњи блатобран-задњи леви део ком 1 

308 Предњи блатобран-задњи десни део ком 1 

309 праг ком 1 

310 прекидач за укључивање пумпе хираул. инсталације ком 1 

311 пумпа перача ветробранског стакла ком 1 

312 прекидачи подизача стакла - леви ком 1 

313 прекидачи подизача стакла - десни ком 1 

314 подизач стакла – леви - електрични ком 1 

315 подизач стакла – десни - електрични ком 1 

316 ручица за отварање врата (унутрашња) ком 1 

317 ручица за отварање поклопца мотора ком 1 

318 украсна маска хладњака ком 1 

319 унутрашњи сунцобран ком 1 

320 усмеривач ваздуха ком 1 

СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ 

321 вентилатор хладњака ком 1 

322 водена пумпа кпл. ком 1 

323 додатни резервоар расхл. Течности - преливна боца ком 1 

324 заптивач водене пумпе ком 1 

325 измењивач топлоте уља кпл.- хладњак ком 1 

326 кућиште термостата ком 1 

327 мали хладњак ком 1 

328 поклопац кућишта термостата ком 1 

329 ременица водене пумпе ком 1 

330 уложак термостата ком 1 

331 усмеривач ваздуха на хладјањку (дифузор) ком 1 

332 хладњак ком 1 

333 чеп додатног резервоара расхладне течности ком 1 

ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ 
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334 вијак издувне гране ком 1 

335 гумени носач ауспуха ком 1 

336 дихтунг - заптивач усисне гране до мотора ком 1 

337 задња издувна цев ком 1 

338 заптивач на издувној грануи ком 1 

339 заптивач на усисној грани ком 1 

340 издувна грана ком 1 

341 катализатор ком 1 

342 клапна моторне кочнице ком 1 

343 кућиште филтера ваздуха ком 1 

344 прва издувна цев ауспуха ком 1 

345 прирубница ауспуха ком 1 

346 усисна грана ком 1 

347 усисно црево ком 1 

ВАЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА 

348 дихтунг главе компресора ком 1 

349 компресор кпл ком 1 

350 ламелни вентил у глави компресора ком 1 

351 моторна кочница ком 1 

352 плоча компресора ком 1 

353 ременица компресора ком 1 

354 тастер моторне кочнице ком 1 

355 цилиндер моторне кочнице ком 1 

356 црева за ваздух кпл ком 1 

ХИДРАУЛИКА 

357 вентил кипе у кабини ком 1 

358 кип цилиндар ком 1 

359 пумпа за дизање кабине кпл ком 1 

360 пумпа кипе зупчаста ком 1 

361 пумпа хидраулике аксијална ком 1 

362 разводни вентил ком 1 

363 разводник хидраулике ком 1 

364 сет за ремонт пумпе за дизање кабине ком 1 

365 цилиндар за дизање кабине ком 1 

366 црева за дизање кабине ком 1 

367 чеп резервоара хидраулике ком 1 

    
Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда. 

 

 

ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ “MERCEDES BENZ 2532”  

   Табела 
8. 

Ред. 
бр. 

Предмет јавне набавке: 
MERCEDES  BENZ 2532 - 2 ком.  

Година производ. 2013 год.  Број шасије: 
WDB9302011L828705 i WDB9302011L826699 

Јединица 
мере 

Оквирне 
количине  

1 2 3 4 

МОТОР 

1 бочни носачи мотора еластични ком 1 

2 брезони главе мотора кпл ком 1 
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3 венац замајца ком 1 

4 вентилатор каиш ком 1 

5 вијци замајца мотора ком 1 

6 виско вентилатор ком 1 

7 гарнитура заптивача вел. ком 1 

8 глава компресора ком 1 

9 глава мотора ком 1 

10 декл главе мотора ком 1 

11 замајац мотора ком 1 

12 заптивач декла вентила ком 1 

13 заптивач међу декла ком 1 

14 зупчаник бретгастог вратила ком 1 

15 зупчаник радилице ком 1 

16 зупчаник уљне пумпе ком 1 

17 испаривач уља ком 1 

18 капа филтера ком 1 

19 кошуљице блока - хилзне ком 1 

20 Лежај радилице-летећи гарнитура 1 

21 Лежај радилице-основни гарнитура 1 

22 лежај замајца ком 1 

23 мерач нивоа уља у мотору ком 1 

24 носач мотора задњи елестични ком 1 

25 носач мотора предњи ком 1 

26 носачи мотора-бочни-задњи ком 1 

27 помоћни зупчаник развода ком 1 

28 пумпа за уље ком 1 

29 Радилица-коленасто вратило ком 1 

30 ременица радилице ком 1 

31 Семеринг радилице-предњи ком 1 

32 Семеринг радилице-задњи ком 1 

33 сисице за подмазивање ком 1 

34 сито уљне пумпе ком 1 

35 спојница бош пумпе ком 1 

36 уливна цев моторног уља ком 1 

37 црево усисно ком 1 

38 чеп за наливање уља ком 1 

39 чеп картера ком 1 

СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА 

40 вентил пумпе В.П. ком 1 

41 дизне в.п. ком 1 

42 елект. дизна пумпе В.П. ком 1 

43 зупчаник пумпе В.П. ком 1 

44 кућиште пречистача горива ком 1 

45 носач филтера горива ком 1 

46 пред филтер горива ком 1 

47 преливна цев ком 1 

48 преливна црева ком 1 

49 пумпа високог притиска ком 1 

50 пумпа ниског притиска – АЦ- ком 1 

51 резервоар горива ком 1 

52 уложак дизне ком 1 

53 цеви високог притиска кпл ком 1 

54 црево са спојницом за гориво ком 1 

55 чеп резервоара за гориво ком 1 
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56 резервоар горива AD Blua ком 1 

57 пумпа AD Blua ком 1 

58 дифузор AD Blua ком 1 

59 црева вода AD Blua ком 1 

ТРАНСМИСИЈА 

60 бочни лежај диференцијала ком 1 

61 брезон главчине ком 1 

62 виљушка потисног лежаја ком 1 

63 вратило мењача ком 1 

64 вратило погонско ком 1 

65 вратило посредно ком 1 

66 гарнитура дихтунга мењача ком 1 

67 глава шипке мењача ком 1 

68 главни цилиндар квачила ком 1 

69 главчина точка задња ком 1 

70 задњи лежај диференцијала ком 1 

71 задњи лезај снопа зупчаника мењача ком 1 

72 заптивач кућишта дифернцијалала ком 1 

73 заптивач кућишта мењача ком 1 

74 зглоб полуге мењача ком 1 

75 зупчаник редуктора-већи ком 1 

76 зупчаник редуктора-мањи ком 1 

77 зупчаник редуктора-средњи ком 1 

78 игличасти лежај вратила ком 1 

79 јабучица виљушке пот. лежаја ком 1 

80 јабучица ручице мењача ком 1 

81 кардан кпл ком 1 

82 конусни зупчаник диференцијала ком 1 

83 корпа квачила ком 1 

84 крст карданског зглоба ком 1 

85 крст носач сателита ком 1 

86 кућиште вентила квачила ком 1 

87 кућиште мењача ком 1 

88 кућиште ручице мењача ком 1 

89 лажај редуктора ком 1 

90 ламела квачила ком 1 

91 лежај вратила мењача ком 1 

92 лежај конусног зупчаника пред. диференцијала ком 1 

93 лежај точка спољни ком 1 

94 лежај точка унутрашњи ком 1 

95 лежај у редуктуру задњи ком 1 

96 лежај у редуктуру предњи ком 1 

97 лезај погонског вратила мењача ком 1 

98 наставак синхроног прстена ком 1 

99 носач кардана(средњи лежај) кпл ком 1 

100 носач мењача ком 1 

101 носач предњег рукавца ком 1 

102 облога диференцијала ком 1 

103 опруга синхрона ком 1 

104 осигурач осовинице редуктора ком 1 

105 осигурачи потисног лежаја ком 1 

106 осовина виљушки мењача ком 1 

107 планетарни зупчаници диференцијала ком 1 

108 пнеуматски тастер са цревом за брзе и споре брзине ком 1 

109 погонско вратило мењача ком 1 
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110 поклопац мењача ком 1 

111 полуга кратка на мењачу ком 1 

112 полуга мењача – спољна дуга ком 1 

113 полуосовина Д ком 1 

114 полуосовина Л ком 1 

115 помоћни цилиндар квачила-претварач ком 1 

116 посуда за хидр. уље квачила ком 1 

117 потисни лезај ком 1 

118 предња плоча мењач ком 1 

119 предњи лежај диференцијала ком 1 

120 предњи лежај снопа зупчаника мерњача ком 1 

121 прирубница вратила у поклопцу мењача ком 1 

122 прирубница карданског зглоба ком 1 

123 прирубница предњег диференцијала ком 1 

124 прирубница редуктора – задња ком 1 

125 прирубница редуктора пред. ком 1 

126 ручица мењача ком 1 

127 семеринг – заптивач у главчини ком 1 

128 семеринг главчине ком 1 

129 синхрони прстен ком 1 

130 склоп конусно – тањирасти зупчаник диференцијала ком 1 

131 спојница хидро пумпе ком 1 

132 фланшна редуктора ком 1 

133 чаура диференцијала ком 1 

134 шипка потиска команде спојнице ком 1 

ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ 

135 амортизер задњег вешања ком 1 

136 амортизер предњег вешања ком 1 

137 бочни лежајеви предњег рукавца ком 1 

138 брезон задњег точка копл. ком 1 

139 брезон пред. трапа кпл ком 1 

140 ваздушни јастук-задњи (друга осовина) ком 1 

141 ваздушни јастук-задњи (трећа осовина) ком 1 

142 гибањ предњег вешања-комплет ком 1 

143 гибањ предњег вешања- I платна ком 1 

144 гибањ предњег вешања- II платна ком 1 

145 гибањ предњег вешања- III платна ком 1 

146 главчина предњег точка ком 1 

147 гумице баланс штангле зад. ком 1 

148 гумице баланс штангле кпл (предње) ком 1 

149 еластична подлошка брезона ком 1 

150 еластична чаура - силен блок предњег гибња ком 1 

151 клин вучне куке-предњи ком 1 

152 лежај задњег точка ком 1 

153 лежај предњег точка ком 1 

154 матица брезона ком 1 

155 матица рукавца Л И Д ком 1 

156 носач семеринга рукавца ком 1 

157 осовинице пред. трапа Л + Д гар. ком 1 

158 плоча гибња-предња ком 1 

159 плоча гибња-предња ком 1 

160 поклопац главчине ком 1 

161 предња осовина ком 1 

162 рукавац пред. точка Л или Д ком 1 

163 стабилизациона полуга -задња - баланс штангла ком 1 
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164 стабилизациона шипка - баланс штангла пред. ком 1 

165 чаура баланс штангле ком 1 

166 чаура осовинице рукавца ком 1 

167 Клизна спојница помоћног погона ком 1 

168 Ручица-осовиница помоћног погона ком 1 

169 клизни камен ком 1 

170 радни цилиндар ком 1 

171 шапа баланс штангле - предња ком 1 

172 шапа баланс штангле - задња ком 1 

УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ 

173 вратило управљача ком 1 

174 глава волана ком 1 

175 главе управљача ком 1 

176 крај споне Десни кпл. ком 1 

177 крај споне Леви кпл. ком 1 

178 лежај управљача ком 1 

179 лонче за уље сервоуправљача ком 1 

180 пумпа серво управљача ком 1 

181 спојница управљача ком 1 

182 спона гурајућа ком 1 

183 точак управљача - волан ком 1 

КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ 

184 анкер платна задњег точка ком 1 

185 боце за ваздух ком 1 

186 вентил ручне кочнице са три излаза ком 1 

187 вентил ручне кочнице са четри излаза ком 1 

188 главни кочиони цилиндар ком 1 

189 двокружни вентил ком 1 

190 диск-предњи ком 1 

191 диск-задњи-друга осовина ком 1 

192 диск-задњи-трећа осовина ком 1 

193 дренажни вентил ком 1 

194 кључ кочиони-задњи ком 1 

195 кључ кочиони-предњи ком 1 

196 комбиновани вентил кочиони ком 1 

197 коректор кочења ком 1 

198 кочионе плочице предњих точкова пар 1 

199 кочионе плочице задњих точкова-друга осовина пар 1 

200 кочионе плочице задњих точкова-трећа осовина пар 1 

201 кочиона чељуст(кљешта)-предња лева ком 1 

202 кочиона чељуст(кљешта)-предња десна ком 1 

203 кочиона чељуст(кљешта)-задња лева-друга осовина ком 1 

204 кочиона чељуст(кљешта)-задња десна-друга осовина ком 1 

205 кочиона чељуст(кљешта)-задња лева-трећа осовина ком 1 

206 кочиона чељуст(кљешта)-задња десна-трећа осовина ком 1 

207 матица главчине Л+Д ком 1 

208 педала кочнице ком 1 

209 полуга кочиона ком 1 

210 предња анкер платна ком 1 

211 предње кочионо црево Л+Д ком 1 

212 реле вентил-ваздушни ком 1 

213 ришланг вентил ком 1 

214 тристоп цилиндер ком 1 

215 цилиндар кочионих ваздушни ком 1 
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216 цилиндар тристоп ком 1 

217 цилиндер ваздушни ком 1 

218 четворокружни вентил ком 1 

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

220 алтернатор 24В ком 1 

215 АПУ-6 ком 1 

216 АПУ-8 прекидач волана ком 1 

217 аутомат алнасера ком 1 

218 аутомат мигаваца 24В ком 1 

219 аутомат притиска уља у мотору ком 1 

220 аутомат рикверц светла ком 1 

221 аутомат температуре мотора ком 1 

222 аутомат штоп светла механички ком 1 

223 бочна позициона светла на блатобрану ком 1 

224 бочне лампе за мигавце ком 1 

225 бочни мигавац у блатобрану ком 1 

226 брзиномер са облогом кпл. ком 1 

227 вентилатор алтенатора ком 1 

228 габаритна лампа Л/Д ком 1 

229 грејач кабине са малим хладњаком кпл ком 1 

230 електро мотор вентилатора грејача кабине ком 1 

231 електро покретач кпл.-алнасер ком 1 

232 електромагнетни вентил ком 1 

233 инструменти за радни час ком 1 

234 контакт брава за позицију и средње светло ком 1 

235 куплунг електро покретача ком 1 

236 кутија осигурача кпл-дозна ком 1 

237 кућиште прекидача ком 1 

238 лампа рикверц светла ком 1 

239 лампе осветљења за таблице ком 1 

240 мерач нивоа горива (пловак) са заптивачем ком 1 

241 мотор брисача ком 1 

242 мотор брисача са полугама ком 1 

243 носач алтенатора ком 1 

244 носач четкица ел. покретача ком 1 

245 носачи метлица ком 1 

246 обртомер ком 1 

247 педала гаса ком 1 

248 пињон за километар сат механички ком 1 

249 пластичне жабице за фарове ком 1 

250 плоче диода за алтернаторе ком 1 

251 позициона светла на кабини ком 1 

252 показивач нивоа горива - инструмент кпл ком 1 

253 поклопац акумулаторске кутије ком 1 

254 поклопац алтернатора ком 1 

255 полуге брисача ком 1 

256 посуда за воду ком 1 

257 посуда за прање ветробрана са мотором ком 1 

258 предгрејачи 24В ком 1 

259 прекидач 4 мигавца ком 1 

260 прекидач вентилатора ком 1 

261 регулатор напона алтернатора ком 1 

262 релеј 24 в 10 А ком 1 

263 релеј 24 в 20 А ком 1 

264 релеј алнасера ком 1 
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265 релеј брисача-пери бриши ком 1 

266 ременица алтенатора ком 1 

267 ретровизори Л/Д ком 1 

268 сат комбиновани у табли ком 1 

269 сирена 24В ком 1 

270 сисице-прскалице за воду ком 1 

271 стакла стоп ламп ком 1 

272 стакло мигавца у фару ком 1 

273 стакло фара ком 1 

274 стоп аутомат механички ком 1 

275 стоп лампа Д ком 1 

276 стоп лампа Л ком 1 

277 тастер ел. Покретаца ком 1 

278 унутрашње светло у кабини ком 1 

279 фар десни кпл ком 1 

280 фар леви кпл ком 1 

281 цуг прекидачи ком 1 

ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, СТАКЛА 

282 амортизер кабине ком 1 

283 амортизер седишта ком 1 

284 брава врата - квака спољна ком 1 

285 брава врата унутрашња кпл. ком 1 

286 брава за закључавање врата са кључем ком 1 

287 браник задњи ком 1 

288 браник предњи ком 1 

289 блатобран-предњи леви ком 1 

290 блатобран-предњи десни ком 1 

291 полублатобран леви, испод кабине ком 1 

292 полублатобран десни, испод кабине ком 1 

293 блатобран-задњи леви (дупли точкови) ком 1 

294 блатобран задњи десни (дупли точкови) ком 1 

295 цев носача блатобрана  d42 L=700mm ком 1 

296 челична обујмица   d42 ком 1 

297 пластична обујмица   d42 ком 1 

298 пластични чеп   d42 ком 1 

299 граничник за врата ком 1 

300 лим изнад блатобрана ком 1 

301 облога - пода кабине ком 1 

302 облога вратила волана ком 1 

303 облога инструмент табле ком 1 

304 облога ручице за отварање врата ком 1 

305 оплата на вратима - тапацирунг ком 1 

306 опруга седишта ком 1 

307 Предњи блатобран-задњи леви део ком 1 

308 Предњи блатобран-задњи десни део ком 1 

309 праг ком 1 

310 прекидач за укључивање пумпе хираул. инсталације ком 1 

311 пумпа перача ветробранског стакла ком 1 

312 прекидачи подизача стакла - леви ком 1 

313 прекидачи подизача стакла - десни ком 1 

314 подизач стакла – леви - електрични ком 1 

315 подизач стакла – десни - електрични ком 1 

316 ручица за отварање врата (унутрашња) ком 1 

317 ручица за отварање поклопца мотора ком 1 

318 украсна маска хладњака ком 1 
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319 унутрашњи сунцобран ком 1 

320 усмеривач ваздуха ком 1 

СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ 

321 вентилатор хладњака ком 1 

322 водена пумпа кпл. ком 1 

323 додатни резервоар расхл. Течности - преливна боца ком 1 

324 заптивач водене пумпе ком 1 

325 измењивач топлоте уља кпл.- хладњак ком 1 

326 кућиште термостата ком 1 

327 мали хладњак ком 1 

328 поклопац кућишта термостата ком 1 

329 ременица водене пумпе ком 1 

330 уложак термостата ком 1 

331 усмеривач ваздуха на хладјањку (дифузор) ком 1 

332 хладњак ком 1 

333 чеп додатног резервоара расхладне течности ком 1 

ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ 

334 вијак издувне гране ком 1 

335 гумени носач ауспуха ком 1 

336 дихтунг - заптивач усисне гране до мотора ком 1 

337 задња издувна цев ком 1 

338 заптивач на издувној грануи ком 1 

339 заптивач на усисној грани ком 1 

340 издувна грана ком 1 

341 катализатор ком 1 

342 клапна моторне кочнице ком 1 

343 кућиште филтера ваздуха ком 1 

344 прва издувна цев ауспуха ком 1 

345 прирубница ауспуха ком 1 

346 усисна грана ком 1 

347 усисно црево ком 1 

ВАЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА 

348 дихтунг главе компресора ком 1 

349 компресор кпл ком 1 

350 ламелни вентил у глави компресора ком 1 

351 моторна кочница ком 1 

352 плоча компресора ком 1 

353 ременица компресора ком 1 

354 тастер моторне кочнице ком 1 

355 цилиндер моторне кочнице ком 1 

356 црева за ваздух кпл ком 1 

ХИДРАУЛИКА 

357 вентил кипе у кабини ком 1 

358 кип цилиндар ком 1 

359 пумпа за дизање кабине кпл ком 1 

360 пумпа кипе зупчаста ком 1 

361 пумпа хидраулике аксијална ком 1 

362 разводни вентил ком 1 

363 разводник хидраулике ком 1 

364 сет за ремонт пумпе за дизање кабине ком 1 

365 цилиндар за дизање кабине ком 1 

366 црева за дизање кабине ком 1 

367 чеп резервоара хидраулике ком 1 

    
Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда. 
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ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ “MAN 1832”   

   Табела 
9. 

Ред. 
бр. 

Предмет јавне набавке: MAN 1832 – 1 ком 
Година производње: 1991 год. 

Број шасије: XLEP4X20004504385 

Јединица 
мере 

Оквирне 
количине  

1 2 3 4 

МОТОР 

1 бочни носачи мотора еластични ком 1 

2 брезони главе мотора кпл ком 1 

3 варијатор бош пумпе ком 1 

4 венац замајца ком 1 

5 вентилатор каиш ком 1 

6 вијци замајца мотора ком 1 

7 виско вентилатор ком 1 

8 гарнитура заптивача вел. ком 1 

9 глава компресора ком 1 

10 глава мотора ком 1 

11 гумице хилзни ком 1 

12 декл главе мотора ком 1 

13 замајац мотора ком 1 

14 заптивач декла вентила ком 1 

15 заптивач међу декла ком 1 

16 зупчаник бретгастог вратила ком 1 

17 зупчаник радилице ком 1 

18 зупчаник уљне пумпе ком 1 

19 испаривач уља ком 1 

20 канџа бош пумпе ком 1 

21 капа филтера ком 1 

22 корито бош пумпе ком 1 

23 кошуљице блока - хилзне ком 1 

24 Лежај радилице-летећи гарнитура 1 

25 Лежај радилице-основни гарнитура 1 

26 лежај замајца ком 1 

27 мерач нивоа уља у мотору ком 1 

28 носач мотора задњи елестични ком 1 

29 носач мотора предњи ком 1 

30 носачи мотора-бочни-задњи ком 1 

31 помоћни зупчаник развода ком 1 

32 пумпа за уље ком 1 

33 Радилица-коленасто вратило ком 1 

34 ременица радилице ком 1 

35 Семеринг радилице-предњи ком 1 

36 Семеринг радилице-задњи ком 1 

37 сисице за подмазивање ком 1 

38 сито уљне пумпе ком 1 

39 спојница бош пумпе ком 1 
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40 уливна цев моторног уља ком 1 

41 фибер бош пумпе ком 1 

42 црево усисно ком 1 

43 чеп за наливање уља ком 1 

44 чеп картера ком 1 

СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА 

45 вентил пумпе В.П. ком 1 

46 дизне в.п. ком 1 

47 елект. дизна пумпе В.П. ком 1 

48 зупчаник пумпе В.П. ком 1 

49 кућиште пречистача горива ком 1 

50 носач филтера горива ком 1 

51 пред филтер горива ком 1 

52 преливна цев ком 1 

53 преливна црева ком 1 

54 пумпа високог притиска ком 1 

55 пумпа ниског притиска – АЦ- ком 1 

56 резервоар горива ком 1 

57 ротатор бош пумпе ком 1 

58 уложак дизне ком 1 

59 цеви високог притиска кпл ком 1 

60 црево са спојницом за гориво ком 1 

61 чеп резервоара за гориво ком 1 

ТРАНСМИСИЈА 

62 бочни лежај диференцијала ком 1 

63 брезон главчине ком 1 

64 виљушка потисног лежаја ком 1 

65 вратило мењача ком 1 

66 вратило погонско ком 1 

67 вратило посредно ком 1 

68 гарнитура дихтунга мењача ком 1 

69 глава шипке мењача ком 1 

70 главни цилиндар квачила ком 1 

71 главчина точка задња ком 1 

72 задњи лежај диференцијала ком 1 

73 задњи лезај снопа зупчаника мењача ком 1 

74 заптивач кућишта дифернцијалала ком 1 

75 заптивач кућишта мењача ком 1 

76 зглоб полуге мењача ком 1 

77 зупчаник редуктора-већи ком 1 

78 зупчаник редуктора-мањи ком 1 

79 зупчаник редуктора-средњи ком 1 

80 игличасти лежај вратила ком 1 

81 јабучица виљушке пот. лежаја ком 1 

82 јабучица ручице мењача ком 1 

83 кардан кпл ком 1 

84 конусни зупчаник диференцијала ком 1 

85 корпа квачила ком 1 

86 крст карданског зглоба ком 1 

87 крст носач сателита ком 1 

88 кућиште вентила квачила ком 1 

89 кућиште мењача ком 1 

90 кућиште ручице мењача ком 1 

91 лажај редуктора ком 1 
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92 ламела квачила ком 1 

93 лежај вратила мењача ком 1 

94 лежај конусног зупчаника пред. диференцијала ком 1 

95 лежај точка спољни ком 1 

96 лежај точка унутрашњи ком 1 

97 лежај у редуктуру задњи ком 1 

98 лежај у редуктуру предњи ком 1 

99 лезај погонског вратила мењача ком 1 

100 наставак синхроног прстена ком 1 

101 носач кардана(средњи лежај) кпл ком 1 

102 носач мењача ком 1 

103 носач предњег рукавца ком 1 

104 облога диференцијала ком 1 

105 опруга синхрона ком 1 

106 осигурач осовинице редуктора ком 1 

107 осигурачи потисног лежаја ком 1 

108 осовина виљушки мењача ком 1 

109 планетарни зупчаници диференцијала ком 1 

110 пнеуматски тастер са цревом за брзе и споре брзине ком 1 

111 погонско вратило мењача ком 1 

112 поклопац мењача ком 1 

113 полуга кратка на мењачу ком 1 

114 полуга мењача – спољна дуга ком 1 

115 полуосовина Д ком 1 

116 полуосовина Л ком 1 

117 помоћни цилиндар квачила ком 1 

118 посуда за хидр. уље квачила ком 1 

119 потисни лезај ком 1 

120 предња плоча мењач ком 1 

121 предњи лежај диференцијала ком 1 

122 предњи лежај снопа зупчаника мерњача ком 1 

123 прирубница вратила у поклопцу мењача ком 1 

124 прирубница карданског зглоба ком 1 

125 прирубница предњег диференцијала ком 1 

126 прирубница редуктора – задња ком 1 

127 прирубница редуктора пред. ком 1 

128 ручица мењача ком 1 

129 семеринг – заптивач у главчини ком 1 

130 семеринг главчине ком 1 

131 синхрони прстен ком 1 

132 склоп конусно – тањирасти зупчаник диференцијала ком 1 

133 спојница хидро пумпе ком 1 

134 фланшна редуктора ком 1 

135 чаура диференцијала ком 1 

136 шипка потиска команде спојнице ком 1 

ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ 

137 амортизер задњег вешања ком 1 

138 амортизер предњег вешања ком 1 

139 бочни лежајеви предњег рукавца ком 1 

140 брезон задњег точка копл. ком 1 

141 брезон пред. трапа кпл ком 1 

142 вучна кука задња ком 1 

143 гибањ задњег вешања ком 1 

144 главчина предњег точка ком 1 
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145 гумице баланс штангле зад. ком 1 

146 гумице баланс штангле кпл (предње) ком 1 

147 еластична подлошка брезона ком 1 

148 еластична чаура - силен блок предњег гибња ком 1 

149 клин вучне куке-задњи ком 1 

150 клин вучне куке-предњи ком 1 

151 лежај задњег точка ком 1 

152 лежај предњег точка ком 1 

153 матица брезона ком 1 

154 матица рукавца Л И Д ком 1 

155 носач семеринга рукавца ком 1 

156 осовинице пред. трапа Л + Д гар. ком 1 

157 плоча гибња-задња ком 1 

158 плоча гибња-предња ком 1 

159 поклопац главчине ком 1 

160 предња осовина ком 1 

161 преносна осовина задња ком 1 

162 преносна осовина предња ком 1 

163 рукавац пред. точка Л или Д ком 1 

164 стабилизациона полуга -задња - баланс штангла ком 1 

165 стабилизациона шипка - баланс штангла пред. ком 1 

166 чаура баланс штангле ком 1 

167 чаура осовинице рукавца ком 1 

168 шелне за манжетну ком 1 

169 Клизна спојница помоћног погона ком 1 

170 Ручица-осовиница помоћног погона ком 1 

171 клизни камен ком 1 

172 радни цилиндар ком 1 

УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ 

173 вратило управљача ком 1 

174 глава волана ком 1 

175 главе управљача ком 1 

176 крај предње споне Д кпл. ком 1 

177 крај предње споне Л кпл. ком 1 

178 лежај управљача ком 1 

179 лонче за уље сервоуправљача ком 1 

180 пумпа серво управљача ком 1 

181 спојница управљача ком 1 

182 спона гурајућа ком 1 

183 спона колосечна ком 1 

184 точак управљача - волан ком 1 

КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ 

185 анкер платна задњег точка ком 1 

186 боце за ваздух ком 1 

187 вентил ручне кочнице са три излаза ком 1 

188 вентил ручне кочнице са четри излаза ком 1 

189 гарнитура опруга задњих кочница кпл. ком 1 

190 главни кочиони цилиндар ком 1 

191 двокружни вентил ком 1 

192 добош ком 1 

193 дренажни вентил ком 1 

194 кључ кочиони-задњи ком 1 

195 кључ кочиони-предњи ком 1 

196 комбиновани вентил кочиони ком 1 
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197 коректор кочења ком 1 

198 кочионе облоге пред. точкова ком 1 

199 матица главчине Л+Д ком 1 

200 пакнови кочница зад. точка кпл. ком 1 

201 пакнови кочница предњег точка кпл. ком 1 

202 педала кочнице ком 1 

203 полуга кочиона ком 1 

204 предња анкер платна ком 1 

205 предња кочиона цев Л+Д ком 1 

206 предње кочионо црево Л+Д ком 1 

207 реле вентил-ваздушни ком 1 

208 ришланг вентил ком 1 

209 тристоп цилиндер ком 1 

210 цилиндар кочионих ваздушни ком 1 

211 цилиндар тристоп ком 1 

212 цилиндер ваздушни ком 1 

213 четворокружни вентил ком 1 

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

214 алтернатор 24В ком 1 

215 АПУ-6 ком 1 

216 АПУ-8 прекидач волана ком 1 

217 аутомат алнасера горњи ком 1 

218 аутомат алнасера доњи ком 1 

219 аутомат мигаваца 24В ком 1 

220 аутомат притиска уља у мотору ком 1 

221 аутомат рикверц светла ком 1 

222 аутомат температуре мотора ком 1 

223 аутомат штоп светла механички ком 1 

224 бочна позициона светла на блатобрану ком 1 

225 бочне лампе за мигавце ком 1 

226 бочни мигавац у блатобрану ком 1 

227 брзиномер са облогом кпл. ком 1 

228 вентилатор алтенатора ком 1 

229 габаритна лампа Л/Д ком 1 

230 грејач кабине са малим хладњаком кпл ком 1 

231 електро мотор вентилатора грејача кабине ком 1 

232 електро покретач кпл.-алнасер ком 1 

233 електромагнетни вентил ком 1 

234 инструменти за радни час ком 1 

235 контакт брава за позицију и средње светло ком 1 

236 куплунг електро покретача ком 1 

237 кутија осигурача кпл-дозна ком 1 

238 кућиште прекидача ком 1 

239 лампа рикверц светла ком 1 

240 лампе осветљења за таблице ком 1 

241 мерач нивоа горива (пловак) са заптивачем ком 1 

242 мотор брисача ком 1 

243 мотор брисача са полугама ком 1 

244 мотор за хлађење уља(миксер) ком 1 

245 носач алтенатора ком 1 

246 носач четкица ел. покретача ком 1 

247 носачи метлица ком 1 

248 обртомер ком 1 

249 педала гаса-механичка ком 1 

250 педала електро- брисача ком 1 
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251 пињон за километар сат механички ком 1 

252 пластичне жабице за фарове ком 1 

253 плоче диода за алтернаторе ком 1 

254 позициона светла на кабини ком 1 

255 показивач нивоа горива - инструмент кпл ком 1 

256 поклопац акумулаторске кутије ком 1 

257 поклопац алтернатора ком 1 

258 полуге брисача ком 1 

259 посуда за воду ком 1 

260 посуда за прање ветробрана са мотором ком 1 

261 предгрејачи 24В ком 1 

262 прекидач 4 мигавца ком 1 

263 прекидач вентилатора ком 1 

264 регулатор напона алтернатора 24В ком 1 

265 релеј 24 в 10 А ком 1 

266 релеј 24 в 20 А ком 1 

267 релеј брисача-пери бриши ком 1 

268 ременица алтенатора ком 1 

269 ретровизори Л/Д ком 1 

270 сат комбиновани у табли ком 1 

271 сирена 24В ком 1 

272 сисице-прскалице за воду ком 1 

273 стакла стоп ламп ком 1 

274 стакло мигавца у фару ком 1 

275 стакло фара ком 1 

276 стоп аутомат механички ком 1 

277 стоп лампа Д ком 1 

278 стоп лампа Л ком 1 

279 тастер ел. Покретаца ком 1 

280 унутрашње светло у кабини ком 1 

281 фар десни кпл ком 1 

282 фар леви кпл ком 1 

283 цуг прекидачи ком 1 

ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, СТАКЛА 

284 амортизер кабине ком 1 

285 амортизер седишта ком 1 

286 брава врата - квака спољна ком 1 

287 брава врата унутрашња кпл. ком 1 

288 брава за закључавање врата са кључем ком 1 

289 браник задњи ком 1 

290 браник предњи ком 1 

291 граничник за врата ком 1 

292 лим изнад блатобрана ком 1 

293 облога - пода кабине ком 1 

294 облога вратила волана ком 1 

295 облога инструмент табле ком 1 

296 облога ручице за отварање врата ком 1 

297 оплата на вратима - тапацирунг ком 1 

298 опруга седишта ком 1 

299 Предњи блатобран-задњи леви део ком 1 

300 Предњи блатобран-задњи десни део ком 1 

301 праг ком 1 

302 прекидач за укључивање пумпе хираул. инсталације ком 1 

303 пумпа перача ветробранског стакла ком 1 

304 подизач стакла – леви ком 1 
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305 подизач стакла – десни ком 1 

306 ручица за отварање врата (унутрашња) ком 1 

307 ручица за отварање поклопца мотора ком 1 

308 ручица подизача стакла ком 1 

309 украсна маска хладњака ком 1 

310 унутрашњи сунцобран ком 1 

311 усмеривач ваздуха ком 1 

СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ 

312 вентилатор хладњака ком 1 

313 водена пумпа кпл. ком 1 

314 додатни резервоар расхл. течности ком 1 

315 заптивач водене пумпе ком 1 

316 измењивач топлоте уља кпл.- хладњак ком 1 

317 кућиште термостата ком 1 

318 мали хладњак ком 1 

319 поклопац кућишта термостата ком 1 

320 ременица водене пумпе ком 1 

321 уложак термостата ком 1 

322 усмеривач ваздуха на хладјањку (дифузор) ком 1 

323 хладњак ком 1 

324 чеп додатног резервоара расхладне течности ком 1 

ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ 

325 вијак издувне гране ком 1 

326 гумени носач ауспуха ком 1 

327 дихтунг - заптивач усисне гране до мотора ком 1 

328 задња издувна цев ком 1 

329 заптивач на издувној грануи ком 1 

330 заптивач на усисној грани ком 1 

331 издувна грана ком 1 

332 клапна моторне кочнице ком 1 

333 кућиште филтера ваздуха ком 1 

334 прва издувна цев ауспуха ком 1 

335 пригушивач филтера за ваздух ком 1 

336 прирубница ауспуха ком 1 

337 усисна грана ком 1 

338 усисно црево ком 1 

339 блатобран предњи леви ком 1 

340 блатобран предњи десни ком 1 

341 унутрашњи блатобран леви ком 1 

342 унутрашњи блатобран десни ком 1 

343 задњи блатобран леви, иза кабине ком 1 

344 задњи блатобран десни, иза кабине ком 1 

ВАЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА 

347 дихтунг главе компресора ком 1 

348 компресор кпл ком 1 

349 ламелни вентил у глави компресора ком 1 

350 моторна кочница ком 1 

351 плоча компресора ком 1 

352 ременица компресора ком 1 

353 тастер моторне кочнице ком 1 

354 цилиндер моторне кочнице ком 1 

355 црева за ваздух кпл ком 1 

ХИДРАУЛИКА 

356 вентил кипе у кабини ком 1 
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357 кип цилиндар ком 1 

358 пумпа за дизање кабине кпл ком 1 

359 пумпа кипе зупчаста ком 1 

360 пумпа хидраулике аксијална ком 1 

361 разводни вентил ком 1 

362 разводник хидраулике ком 1 

363 сет за ремонт пумпе за дизање кабине ком 1 

364 цилиндар за дизање кабине ком 1 

365 црева за дизање кабине ком 1 

366 чеп резервоара хидраулике ком 1 

    
Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ “МАN LE 18.280 4X2 BB”  

   Табела 
10. 

Ред. 
бр. 

Предмет јавне набавке: MAN 18.280 4x2 BB – 1 ком 
Година производње: 2004 год. 

Број шасије: WMAL87ZZ75Y139330 

Јединица 
мере 

Оквирне 
количине  

1 2 3 4 

МОТОР 

1 бочни носачи мотора еластични ком 1 

2 брезони главе мотора кпл ком 1 

3 варијатор бош пумпе ком 1 

4 венац замајца ком 1 

5 вентилатор каиш ком 1 

6 вијци замајца мотора ком 1 

7 виско вентилатор ком 1 

8 гарнитура заптивача вел. ком 1 

9 глава компресора ком 1 

10 глава мотора ком 1 

11 гумице хилзни ком 1 

12 декл главе мотора ком 1 

13 замајац мотора ком 1 

14 заптивач декла вентила ком 1 

15 заптивач међу декла ком 1 

16 зупчаник бретгастог вратила ком 1 

17 зупчаник радилице ком 1 

18 зупчаник уљне пумпе ком 1 

19 испаривач уља ком 1 

20 канџа бош пумпе ком 1 

21 капа филтера ком 1 
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22 корито бош пумпе ком 1 

23 кошуљице блока - хилзне ком 1 

24 Лежај радилице-летећи гарнитура 1 

25 Лежај радилице-основни гарнитура 1 

26 лежај замајца ком 1 

27 мерач нивоа уља у мотору ком 1 

28 носач мотора задњи елестични ком 1 

29 носач мотора предњи ком 1 

30 носачи мотора-бочни-задњи ком 1 

31 помоћни зупчаник развода ком 1 

32 пумпа за уље ком 1 

33 Радилица-коленасто вратило ком 1 

34 ременица радилице ком 1 

35 Семеринг радилице-предњи ком 1 

36 Семеринг радилице-задњи ком 1 

37 сисице за подмазивање ком 1 

38 сито уљне пумпе ком 1 

39 спојница бош пумпе ком 1 

40 уливна цев моторног уља ком 1 

41 фибер бош пумпе ком 1 

42 црево усисно ком 1 

43 чеп за наливање уља ком 1 

44 чеп картера ком 1 

СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА 

45 вентил пумпе В.П. ком 1 

46 дизне в.п. ком 1 

47 елект. дизна пумпе В.П. ком 1 

48 зупчаник пумпе В.П. ком 1 

49 кућиште пречистача горива ком 1 

50 носач филтера горива ком 1 

51 пред филтер горива ком 1 

52 преливна цев ком 1 

53 преливна црева ком 1 

54 пумпа високог притиска ком 1 

55 пумпа ниског притиска – АЦ- ком 1 

56 резервоар горива ком 1 

57 ротатор бош пумпе ком 1 

58 уложак дизне ком 1 

59 цеви високог притиска кпл ком 1 

60 црево са спојницом за гориво ком 1 

61 чеп резервоара за гориво ком 1 

ТРАНСМИСИЈА 

62 бочни лежај диференцијала ком 1 

63 брезон главчине ком 1 

64 виљушка потисног лежаја ком 1 

65 вратило мењача ком 1 

66 вратило погонско ком 1 

67 вратило посредно ком 1 

68 гарнитура дихтунга мењача ком 1 

69 глава шипке мењача ком 1 

70 главни цилиндар квачила ком 1 

71 главчина точка задња ком 1 

72 задњи лежај диференцијала ком 1 
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73 задњи лезај снопа зупчаника мењача ком 1 

74 заптивач кућишта дифернцијалала ком 1 

75 заптивач кућишта мењача ком 1 

76 зглоб полуге мењача ком 1 

77 зупчаник редуктора-већи ком 1 

78 зупчаник редуктора-мањи ком 1 

79 зупчаник редуктора-средњи ком 1 

80 игличасти лежај вратила ком 1 

81 јабучица виљушке пот. лежаја ком 1 

82 јабучица ручице мењача ком 1 

83 кардан кпл ком 1 

84 конусни зупчаник диференцијала ком 1 

85 корпа квачила ком 1 

86 крст карданског зглоба ком 1 

87 крст носач сателита ком 1 

88 кућиште вентила квачила ком 1 

89 кућиште мењача ком 1 

90 кућиште ручице мењача ком 1 

91 лажај редуктора ком 1 

92 ламела квачила ком 1 

93 лежај вратила мењача ком 1 

94 лежај конусног зупчаника пред. диференцијала ком 1 

95 лежај точка спољни ком 1 

96 лежај точка унутрашњи ком 1 

97 лежај у редуктуру задњи ком 1 

98 лежај у редуктуру предњи ком 1 

99 лезај погонског вратила мењача ком 1 

100 наставак синхроног прстена ком 1 

101 носач кардана(средњи лежај) кпл ком 1 

102 носач мењача ком 1 

103 носач предњег рукавца ком 1 

104 облога диференцијала ком 1 

105 опруга синхрона ком 1 

106 осигурач осовинице редуктора ком 1 

107 осигурачи потисног лежаја ком 1 

108 осовина виљушки мењача ком 1 

109 планетарни зупчаници диференцијала ком 1 

110 пнеуматски тастер са цревом за брзе и споре брзине ком 1 

111 погонско вратило мењача ком 1 

112 поклопац мењача ком 1 

113 полуга кратка на мењачу ком 1 

114 полуга мењача – спољна дуга ком 1 

115 полуосовина Д ком 1 

116 полуосовина Л ком 1 

117 помоћни цилиндар квачила ком 1 

118 посуда за хидр. уље квачила ком 1 

119 потисни лезај ком 1 

120 предња плоча мењач ком 1 

121 предњи лежај диференцијала ком 1 

122 предњи лежај снопа зупчаника мерњача ком 1 

123 прирубница вратила у поклопцу мењача ком 1 

124 прирубница карданског зглоба ком 1 

125 прирубница предњег диференцијала ком 1 

126 прирубница редуктора – задња ком 1 
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127 прирубница редуктора пред. ком 1 

128 ручица мењача ком 1 

129 семеринг – заптивач у главчини ком 1 

130 семеринг главчине ком 1 

131 синхрони прстен ком 1 

132 склоп конусно – тањирасти зупчаник диференцијала ком 1 

133 спојница хидро пумпе ком 1 

134 фланшна редуктора ком 1 

135 чаура диференцијала ком 1 

136 шипка потиска команде спојнице ком 1 

ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ 

137 амортизер задњег вешања ком 1 

138 амортизер предњег вешања ком 1 

139 бочни лежајеви предњег рукавца ком 1 

140 брезон задњег точка копл. ком 1 

141 брезон пред. трапа кпл ком 1 

142 вучна кука задња ком 1 

143 гибањ предњег вешања-комплет ком 1 

144 гибањ предњег вешања - 1 платна ком 1 

145 гибањ предњег вешања - 2 платна ком 1 

146 гибањ предњег вешања - 3 платна ком 1 

147 гибањ задњег вешања -  главни-комплет ком 1 

148 гибањ задњег вешања - помоћни-комплет ком 1 

149 главчина предњег точка ком 1 

150 гумице баланс штангле зад. ком 1 

151 гумице баланс штангле кпл (предње) ком 1 

152 еластична подлошка брезона ком 1 

153 еластична чаура - силен блок предњег гибња ком 1 

154 клин вучне куке-задњи ком 1 

155 клин вучне куке-предњи ком 1 

156 лежај задњег точка ком 1 

157 лежај предњег точка ком 1 

158 матица брезона ком 1 

159 матица рукавца Л И Д ком 1 

160 носач семеринга рукавца ком 1 

161 осовинице пред. трапа Л + Д гар. ком 1 

162 плоча гибња-задња ком 1 

163 плоча гибња-предња ком 1 

164 поклопац главчине ком 1 

165 предња осовина ком 1 

166 преносна осовина задња ком 1 

167 преносна осовина предња ком 1 

168 рукавац пред. точка Л или Д ком 1 

169 стабилизациона полуга -задња - баланс штангла ком 1 

170 стабилизациона шипка - баланс штангла пред. ком 1 

171 чаура баланс штангле ком 1 

172 чаура осовинице рукавца ком 1 

173 шелне за манжетну ком 1 

174 Клизна спојница помоћног погона ком 1 

175 Ручица-осовиница помоћног погона ком 1 

176 клизни камен ком 1 

177 радни цилиндар ком 1 

УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ 

178 вратило управљача ком 1 
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179 глава волана ком 1 

180 главе управљача ком 1 

181 крај предње споне Д кпл. ком 1 

182 крај предње споне Л кпл. ком 1 

183 лежај управљача ком 1 

184 лонче за уље сервоуправљача ком 1 

185 пумпа серво управљача ком 1 

186 спојница управљача ком 1 

187 спона гурајућа ком 1 

188 спона колосечна ком 1 

189 точак управљача - волан ком 1 

КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ 

190 анкер платна задњег точка ком 1 

191 боце за ваздух ком 1 

192 вентил ручне кочнице са три излаза ком 1 

193 вентил ручне кочнице са четри излаза ком 1 

194 главни кочиони цилиндар ком 1 

195 двокружни вентил ком 1 

196 диск-предњи ком 1 

197 диск-задњи ком 1 

198 дренажни вентил ком 1 

199 кључ кочиони-задњи ком 1 

200 кључ кочиони-предњи ком 1 

201 комбиновани вентил кочиони ком 1 

202 коректор кочења ком 1 

203 кочионе плочице предњих точкова ком 1 

204 кочионе плочице задњих точкова ком 1 

205 кочиона чељуст(кљешта)-предња лева ком 1 

206 кочиона чељуст(кљешта)-предња десна ком 1 

207 кочиона чељуст(кљешта)-задња лева ком 1 

208 кочиона чељуст(кљешта)-задња десна ком 1 

209 матица главчине Л+Д ком 1 

210 педала кочнице ком 1 

211 полуга кочиона ком 1 

212 предња анкер платна ком 1 

213 предње кочионо црево Л+Д ком 1 

214 реле вентил-ваздушни ком 1 

215 ришланг вентил ком 1 

216 тристоп цилиндер ком 1 

217 цилиндар кочионих ваздушни ком 1 

218 цилиндар тристоп ком 1 

219 цилиндер ваздушни ком 1 

220 четворокружни вентил ком 1 

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

221 алтернатор 24В ком 1 

222 АПУ-6 ком 1 

223 АПУ-8 прекидач волана ком 1 

224 аутомат алнасера горњи ком 1 

225 аутомат алнасера доњи ком 1 

226 аутомат мигаваца 24В ком 1 

227 аутомат притиска уља у мотору ком 1 

228 аутомат рикверц светла ком 1 
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229 аутомат температуре мотора ком 1 

230 аутомат штоп светла механички ком 1 

231 бочна позициона светла на блатобрану ком 1 

232 бочне лампе за мигавце ком 1 

233 бочни мигавац у блатобрану ком 1 

234 брзиномер са облогом кпл. ком 1 

235 вентилатор алтенатора ком 1 

236 габаритна лампа Л/Д ком 1 

237 грејач кабине са малим хладњаком кпл ком 1 

238 електро мотор вентилатора грејача кабине ком 1 

239 електро покретач кпл.-алнасер ком 1 

240 електромагнетни вентил ком 1 

241 инструменти за радни час ком 1 

242 контакт брава за позицију и средње светло ком 1 

243 куплунг електро покретача ком 1 

244 кутија осигурача кпл-дозна ком 1 

245 кућиште прекидача ком 1 

246 лампа рикверц светла ком 1 

247 лампе осветљења за таблице ком 1 

248 мерач нивоа горива (пловак) са заптивачем ком 1 

249 мотор брисача ком 1 

250 мотор брисача са полугама ком 1 

251 мотор за хлађење уља(миксер) ком 1 

252 носач алтенатора ком 1 

253 носач четкица ел. покретача ком 1 

254 носачи метлица ком 1 

255 обртомер ком 1 

256 педала гаса-механичка ком 1 

257 педала електро- брисача ком 1 

258 пињон за километар сат механички ком 1 

259 пластичне жабице за фарове ком 1 

260 плоче диода за алтернаторе ком 1 

261 позициона светла на кабини ком 1 

262 показивач нивоа горива - инструмент кпл ком 1 

263 поклопац акумулаторске кутије ком 1 

264 поклопац алтернатора ком 1 

265 полуге брисача ком 1 

266 посуда за воду ком 1 

267 посуда за прање ветробрана са мотором ком 1 

268 предгрејачи 24В ком 1 

269 прекидач 4 мигавца ком 1 

270 прекидач вентилатора ком 1 

271 регулатор напона алтернатора 24В ком 1 

272 релеј 24 в 10 А ком 1 

273 релеј 24 в 20 А ком 1 

274 релеј брисача-пери бриши ком 1 

275 ременица алтенатора ком 1 

276 ретровизори Л/Д ком 1 

277 сат комбиновани у табли ком 1 

278 сирена 24В ком 1 

279 сисице-прскалице за воду ком 1 

280 стакла стоп ламп ком 1 

281 стакло мигавца у фару ком 1 

282 стакло фара ком 1 

283 стоп аутомат механички ком 1 
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284 стоп лампа Д ком 1 

285 стоп лампа Л ком 1 

286 тастер ел. Покретаца ком 1 

287 унутрашње светло у кабини ком 1 

288 фар десни кпл ком 1 

289 фар леви кпл ком 1 

290 цуг прекидачи ком 1 

ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, СТАКЛА 

291 амортизер кабине ком 1 

292 амортизер седишта ком 1 

293 брава врата - квака спољна ком 1 

294 брава врата унутрашња кпл. ком 1 

295 брава за закључавање врата са кључем ком 1 

296 браник задњи ком 1 

297 браник предњи ком 1 

298 граничник за врата ком 1 

299 лим изнад блатобрана ком 1 

300 облога - пода кабине ком 1 

301 облога вратила волана ком 1 

302 облога инструмент табле ком 1 

303 облога ручице за отварање врата ком 1 

304 оплата на вратима - тапацирунг ком 1 

305 опруга седишта ком 1 

306 Предњи блатобран-задњи леви део ком 1 

307 Предњи блатобран-задњи десни део ком 1 

308 праг ком 1 

309 прекидач за укључивање пумпе хираул. инсталације ком 1 

310 пумпа перача ветробранског стакла ком 1 

311 подизач стакла – леви ком 1 

312 подизач стакла – десни ком 1 

313 ручица за отварање врата (унутрашња) ком 1 

314 ручица за отварање поклопца мотора ком 1 

315 ручица подизача стакла ком 1 

316 украсна маска хладњака ком 1 

317 унутрашњи сунцобран ком 1 

318 усмеривач ваздуха ком 1 

СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ 

319 вентилатор хладњака ком 1 

320 водена пумпа кпл. ком 1 

321 додатни резервоар расхл. течности ком 1 

322 заптивач водене пумпе ком 1 

323 измењивач топлоте уља кпл.- хладњак ком 1 

324 кућиште термостата ком 1 

325 мали хладњак ком 1 

326 поклопац кућишта термостата ком 1 

327 ременица водене пумпе ком 1 

328 уложак термостата ком 1 

329 усмеривач ваздуха на хладјањку (дифузор) ком 1 

330 хладњак ком 1 

331 чеп додатног резервоара расхладне течности ком 1 

ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ 

332 вијак издувне гране ком 1 

333 гумени носач ауспуха ком 1 
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334 дихтунг - заптивач усисне гране до мотора ком 1 

335 задња издувна цев ком 1 

336 заптивач на издувној грануи ком 1 

337 заптивач на усисној грани ком 1 

338 издувна грана ком 1 

339 клапна моторне кочнице ком 1 

340 кућиште филтера ваздуха ком 1 

341 прва издувна цев ауспуха ком 1 

342 пригушивач филтера за ваздух ком 1 

343 прирубница ауспуха ком 1 

344 усисна грана ком 1 

345 усисно црево ком 1 

346 блатобран предњи леви ком 1 

347 блатобран предњи десни ком 1 

348 унутрашњи блатобран леви ком 1 

349 унутрашњи блатобран десни ком 1 

350 задњи блатобран леви, иза кабине ком 1 

351 задњи блатобран десни, иза кабине ком 1 

ВАЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА 

352 дихтунг главе компресора ком 1 

353 компресор кпл ком 1 

354 ламелни вентил у глави компресора ком 1 

355 моторна кочница ком 1 

356 плоча компресора ком 1 

357 ременица компресора ком 1 

358 тастер моторне кочнице ком 1 

359 цилиндер моторне кочнице ком 1 

360 црева за ваздух кпл ком 1 

ХИДРАУЛИКА 

361 вентил кипе у кабини ком 1 

362 кип цилиндар ком 1 

363 пумпа за дизање кабине кпл ком 1 

364 пумпа кипе зупчаста ком 1 

365 пумпа хидраулике аксијална ком 1 

366 разводни вентил ком 1 

367 разводник хидраулике ком 1 

368 сет за ремонт пумпе за дизање кабине ком 1 

369 цилиндар за дизање кабине ком 1 

370 црева за дизање кабине ком 1 

371 чеп резервоара хидраулике ком 1 

    
Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда. 

 
 

ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ “МАN LE 18.285 LLC”  

   Табела 
11. 

Ред. 
бр. 

Предмет јавне набавке: MAN 18.285 LLC – 1 ком 
Година производње: 2002 год. 

Број шасије: WMAL88ZZZ3Y107218 

Јединица 
мере 

Оквирне 
количине  
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1 2 3 4 

МОТОР 

1 бочни носачи мотора еластични ком 1 

2 брезони главе мотора кпл ком 1 

3 варијатор бош пумпе ком 1 

4 венац замајца ком 1 

5 вентилатор каиш ком 1 

6 вијци замајца мотора ком 1 

7 виско вентилатор ком 1 

8 гарнитура заптивача вел. ком 1 

9 глава компресора ком 1 

10 глава мотора ком 1 

11 гумице хилзни ком 1 

12 декл главе мотора ком 1 

13 замајац мотора ком 1 

14 заптивач декла вентила ком 1 

15 заптивач међу декла ком 1 

16 зупчаник бретгастог вратила ком 1 

17 зупчаник радилице ком 1 

18 зупчаник уљне пумпе ком 1 

19 испаривач уља ком 1 

20 канџа бош пумпе ком 1 

21 капа филтера ком 1 

22 корито бош пумпе ком 1 

23 кошуљице блока - хилзне ком 1 

24 Лежај радилице-летећи гарнитура 1 

25 Лежај радилице-основни гарнитура 1 

26 лежај замајца ком 1 

27 мерач нивоа уља у мотору ком 1 

28 носач мотора задњи елестични ком 1 

29 носач мотора предњи ком 1 

30 носачи мотора-бочни-задњи ком 1 

31 помоћни зупчаник развода ком 1 

32 пумпа за уље ком 1 

33 Радилица-коленасто вратило ком 1 

34 ременица радилице ком 1 

35 Семеринг радилице-предњи ком 1 

36 Семеринг радилице-задњи ком 1 

37 сисице за подмазивање ком 1 

38 сито уљне пумпе ком 1 

39 спојница бош пумпе ком 1 

40 уливна цев моторног уља ком 1 

41 фибер бош пумпе ком 1 

42 црево усисно ком 1 

43 чеп за наливање уља ком 1 

44 чеп картера ком 1 

СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА 

45 вентил пумпе В.П. ком 1 

46 дизне в.п. ком 1 

47 елект. дизна пумпе В.П. ком 1 

48 зупчаник пумпе В.П. ком 1 

49 кућиште пречистача горива ком 1 

50 носач филтера горива ком 1 
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51 пред филтер горива ком 1 

52 преливна цев ком 1 

53 преливна црева ком 1 

54 пумпа високог притиска ком 1 

55 пумпа ниског притиска – АЦ- ком 1 

56 резервоар горива ком 1 

57 ротатор бош пумпе ком 1 

58 уложак дизне ком 1 

59 цеви високог притиска кпл ком 1 

60 црево са спојницом за гориво ком 1 

61 чеп резервоара за гориво ком 1 

ТРАНСМИСИЈА 

62 бочни лежај диференцијала ком 1 

63 брезон главчине ком 1 

64 виљушка потисног лежаја ком 1 

65 вратило мењача ком 1 

66 вратило погонско ком 1 

67 вратило посредно ком 1 

68 гарнитура дихтунга мењача ком 1 

69 глава шипке мењача ком 1 

70 главни цилиндар квачила ком 1 

71 главчина точка задња ком 1 

72 задњи лежај диференцијала ком 1 

73 задњи лезај снопа зупчаника мењача ком 1 

74 заптивач кућишта дифернцијалала ком 1 

75 заптивач кућишта мењача ком 1 

76 зглоб полуге мењача ком 1 

77 зупчаник редуктора-већи ком 1 

78 зупчаник редуктора-мањи ком 1 

79 зупчаник редуктора-средњи ком 1 

80 игличасти лежај вратила ком 1 

81 јабучица виљушке пот. лежаја ком 1 

82 јабучица ручице мењача ком 1 

83 кардан кпл ком 1 

84 конусни зупчаник диференцијала ком 1 

85 корпа квачила ком 1 

86 крст карданског зглоба ком 1 

87 крст носач сателита ком 1 

88 кућиште вентила квачила ком 1 

89 кућиште мењача ком 1 

90 кућиште ручице мењача ком 1 

91 лажај редуктора ком 1 

92 ламела квачила ком 1 

93 лежај вратила мењача ком 1 

94 лежај конусног зупчаника пред. диференцијала ком 1 

95 лежај точка спољни ком 1 

96 лежај точка унутрашњи ком 1 

97 лежај у редуктуру задњи ком 1 

98 лежај у редуктуру предњи ком 1 

99 лезај погонског вратила мењача ком 1 

100 наставак синхроног прстена ком 1 

101 носач кардана(средњи лежај) кпл ком 1 

102 носач мењача ком 1 
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103 носач предњег рукавца ком 1 

104 облога диференцијала ком 1 

105 опруга синхрона ком 1 

106 осигурач осовинице редуктора ком 1 

107 осигурачи потисног лежаја ком 1 

108 осовина виљушки мењача ком 1 

109 планетарни зупчаници диференцијала ком 1 

110 пнеуматски тастер са цревом за брзе и споре брзине ком 1 

111 погонско вратило мењача ком 1 

112 поклопац мењача ком 1 

113 полуга кратка на мењачу ком 1 

114 полуга мењача – спољна дуга ком 1 

115 полуосовина Д ком 1 

116 полуосовина Л ком 1 

117 помоћни цилиндар квачила ком 1 

118 посуда за хидр. уље квачила ком 1 

119 потисни лезај ком 1 

120 предња плоча мењач ком 1 

121 предњи лежај диференцијала ком 1 

122 предњи лежај снопа зупчаника мерњача ком 1 

123 прирубница вратила у поклопцу мењача ком 1 

124 прирубница карданског зглоба ком 1 

125 прирубница предњег диференцијала ком 1 

126 прирубница редуктора – задња ком 1 

127 прирубница редуктора пред. ком 1 

128 ручица мењача ком 1 

129 семеринг – заптивач у главчини ком 1 

130 семеринг главчине ком 1 

131 синхрони прстен ком 1 

132 склоп конусно – тањирасти зупчаник диференцијала ком 1 

133 спојница хидро пумпе ком 1 

134 фланшна редуктора ком 1 

135 чаура диференцијала ком 1 

136 шипка потиска команде спојнице ком 1 

ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ 

137 амортизер задњег вешања ком 1 

138 амортизер предњег вешања ком 1 

139 бочни лежајеви предњег рукавца ком 1 

140 брезон задњег точка копл. ком 1 

141 брезон пред. трапа кпл ком 1 

142 вучна кука задња ком 1 

143 ваздушни јастук ком 1 

144 главчина предњег точка ком 1 

145 гумице баланс штангле зад. ком 1 

146 гумице баланс штангле кпл (предње) ком 1 

147 еластична подлошка брезона ком 1 

148 еластична чаура - силен блок предњег гибња ком 1 

149 клин вучне куке-задњи ком 1 

150 клин вучне куке-предњи ком 1 

151 лежај задњег точка ком 1 

152 лежај предњег точка ком 1 

153 матица брезона ком 1 

154 матица рукавца Л И Д ком 1 

155 носач семеринга рукавца ком 1 
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156 осовинице пред. трапа Л + Д гар. ком 1 

157 плоча гибња-задња ком 1 

158 плоча гибња-предња ком 1 

159 поклопац главчине ком 1 

160 предња осовина ком 1 

161 преносна осовина задња ком 1 

162 преносна осовина предња ком 1 

163 рукавац пред. точка Л или Д ком 1 

164 стабилизациона полуга -задња - баланс штангла ком 1 

165 стабилизациона шипка - баланс штангла пред. ком 1 

166 чаура баланс штангле ком 1 

167 чаура осовинице рукавца ком 1 

168 шелне за манжетну ком 1 

169 Клизна спојница помоћног погона ком 1 

170 Ручица-осовиница помоћног погона ком 1 

171 клизни камен ком 1 

172 радни цилиндар ком 1 

УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ 

173 вратило управљача ком 1 

174 глава волана ком 1 

175 главе управљача ком 1 

176 крај предње споне Д кпл. ком 1 

177 крај предње споне Л кпл. ком 1 

178 лежај управљача ком 1 

179 лонче за уље сервоуправљача ком 1 

180 пумпа серво управљача ком 1 

181 спојница управљача ком 1 

182 спона гурајућа ком 1 

183 спона колосечна ком 1 

184 точак управљача - волан ком 1 

КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ 

185 анкер платна задњег точка ком 1 

186 боце за ваздух ком 1 

187 вентил ручне кочнице са три излаза ком 1 

188 вентил ручне кочнице са четри излаза ком 1 

189 гарнитура опруга задњих кочница кпл. ком 1 

190 главни кочиони цилиндар ком 1 

191 двокружни вентил ком 1 

192 добош ком 1 

193 дренажни вентил ком 1 

194 кључ кочиони-задњи ком 1 

195 кључ кочиони-предњи ком 1 

196 комбиновани вентил кочиони ком 1 

197 коректор кочења ком 1 

198 кочионе облоге пред. точкова ком 1 

199 матица главчине Л+Д ком 1 

200 пакнови кочница зад. точка кпл. ком 1 

201 пакнови кочница предњег точка кпл. ком 1 

202 педала кочнице ком 1 

203 полуга кочиона ком 1 

204 предња анкер платна ком 1 

205 предња кочиона цев Л+Д ком 1 

206 предње кочионо црево Л+Д ком 1 
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207 реле вентил-ваздушни ком 1 

208 ришланг вентил ком 1 

209 тристоп цилиндер ком 1 

210 цилиндар кочионих ваздушни ком 1 

211 цилиндар тристоп ком 1 

212 цилиндер ваздушни ком 1 

213 четворокружни вентил ком 1 

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

214 алтернатор 24В ком 1 

215 АПУ-6 ком 1 

216 АПУ-8 прекидач волана ком 1 

217 аутомат алнасера горњи ком 1 

218 аутомат алнасера доњи ком 1 

219 аутомат мигаваца 24В ком 1 

220 аутомат притиска уља у мотору ком 1 

221 аутомат рикверц светла ком 1 

222 аутомат температуре мотора ком 1 

223 аутомат штоп светла механички ком 1 

224 бочна позициона светла на блатобрану ком 1 

225 бочне лампе за мигавце ком 1 

226 бочни мигавац у блатобрану ком 1 

227 брзиномер са облогом кпл. ком 1 

228 вентилатор алтенатора ком 1 

229 габаритна лампа Л/Д ком 1 

230 грејач кабине са малим хладњаком кпл ком 1 

231 електро мотор вентилатора грејача кабине ком 1 

232 електро покретач кпл.-алнасер ком 1 

233 електромагнетни вентил ком 1 

234 инструменти за радни час ком 1 

235 контакт брава за позицију и средње светло ком 1 

236 куплунг електро покретача ком 1 

237 кутија осигурача кпл-дозна ком 1 

238 кућиште прекидача ком 1 

239 лампа рикверц светла ком 1 

240 лампе осветљења за таблице ком 1 

241 мерач нивоа горива (пловак) са заптивачем ком 1 

242 мотор брисача ком 1 

243 мотор брисача са полугама ком 1 

244 мотор за хлађење уља(миксер) ком 1 

245 носач алтенатора ком 1 

246 носач четкица ел. покретача ком 1 

247 носачи метлица ком 1 

248 обртомер ком 1 

249 педала гаса-механичка ком 1 

250 педала електро- брисача ком 1 

251 пињон за километар сат механички ком 1 

252 пластичне жабице за фарове ком 1 

253 плоче диода за алтернаторе ком 1 

254 позициона светла на кабини ком 1 

255 показивач нивоа горива - инструмент кпл ком 1 

256 поклопац акумулаторске кутије ком 1 

257 поклопац алтернатора ком 1 

258 полуге брисача ком 1 

259 посуда за воду ком 1 
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260 посуда за прање ветробрана са мотором ком 1 

261 предгрејачи 24В ком 1 

262 прекидач 4 мигавца ком 1 

263 прекидач вентилатора ком 1 

264 регулатор напона алтернатора 24В ком 1 

265 релеј 24 в 10 А ком 1 

266 релеј 24 в 20 А ком 1 

267 релеј брисача-пери бриши ком 1 

268 ременица алтенатора ком 1 

269 ретровизори Л/Д ком 1 

270 сат комбиновани у табли ком 1 

271 сирена 24В ком 1 

272 сисице-прскалице за воду ком 1 

273 стакла стоп ламп ком 1 

274 стакло мигавца у фару ком 1 

275 стакло фара ком 1 

276 стоп аутомат механички ком 1 

277 стоп лампа Д ком 1 

278 стоп лампа Л ком 1 

279 тастер ел. Покретаца ком 1 

280 унутрашње светло у кабини ком 1 

281 фар десни кпл ком 1 

282 фар леви кпл ком 1 

283 цуг прекидачи ком 1 

ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, СТАКЛА 

284 амортизер кабине ком 1 

285 амортизер седишта ком 1 

286 брава врата - квака спољна ком 1 

287 брава врата унутрашња кпл. ком 1 

288 брава за закључавање врата са кључем ком 1 

289 браник задњи ком 1 

290 браник предњи ком 1 

291 граничник за врата ком 1 

292 лим изнад блатобрана ком 1 

293 облога - пода кабине ком 1 

294 облога вратила волана ком 1 

295 облога инструмент табле ком 1 

296 облога ручице за отварање врата ком 1 

297 оплата на вратима - тапацирунг ком 1 

298 опруга седишта ком 1 

299 Предњи блатобран-задњи леви део ком 1 

300 Предњи блатобран-задњи десни део ком 1 

301 праг ком 1 

302 прекидач за укључивање пумпе хираул. инсталације ком 1 

303 пумпа перача ветробранског стакла ком 1 

304 подизач стакла – леви ком 1 

305 подизач стакла – десни ком 1 

306 ручица за отварање врата (унутрашња) ком 1 

307 ручица за отварање поклопца мотора ком 1 

308 ручица подизача стакла ком 1 

309 украсна маска хладњака ком 1 

310 унутрашњи сунцобран ком 1 

311 усмеривач ваздуха ком 1 
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СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ 

312 вентилатор хладњака ком 1 

313 водена пумпа кпл. ком 1 

314 додатни резервоар расхл. течности ком 1 

315 заптивач водене пумпе ком 1 

316 измењивач топлоте уља кпл.- хладњак ком 1 

317 кућиште термостата ком 1 

318 мали хладњак ком 1 

319 поклопац кућишта термостата ком 1 

320 ременица водене пумпе ком 1 

321 уложак термостата ком 1 

322 усмеривач ваздуха на хладјањку (дифузор) ком 1 

323 хладњак ком 1 

324 чеп додатног резервоара расхладне течности ком 1 

ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ 

325 вијак издувне гране ком 1 

326 гумени носач ауспуха ком 1 

327 дихтунг - заптивач усисне гране до мотора ком 1 

328 задња издувна цев ком 1 

329 заптивач на издувној грануи ком 1 

330 заптивач на усисној грани ком 1 

331 издувна грана ком 1 

332 клапна моторне кочнице ком 1 

333 кућиште филтера ваздуха ком 1 

334 прва издувна цев ауспуха ком 1 

335 пригушивач филтера за ваздух ком 1 

336 прирубница ауспуха ком 1 

337 усисна грана ком 1 

338 усисно црево ком 1 

339 блатобран предњи леви ком 1 

340 блатобран предњи десни ком 1 

341 унутрашњи блатобран леви ком 1 

342 унутрашњи блатобран десни ком 1 

343 задњи блатобран леви, иза кабине ком 1 

344 задњи блатобран десни, иза кабине ком 1 

ВАЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА 

347 дихтунг главе компресора ком 1 

348 компресор кпл ком 1 

349 ламелни вентил у глави компресора ком 1 

350 моторна кочница ком 1 

351 плоча компресора ком 1 

352 ременица компресора ком 1 

353 тастер моторне кочнице ком 1 

354 цилиндер моторне кочнице ком 1 

355 црева за ваздух кпл ком 1 

ХИДРАУЛИКА 

356 вентил кипе у кабини ком 1 

357 кип цилиндар ком 1 

358 пумпа за дизање кабине кпл ком 1 

359 пумпа кипе зупчаста ком 1 

360 пумпа хидраулике аксијална ком 1 

361 разводни вентил ком 1 

362 разводник хидраулике ком 1 
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363 сет за ремонт пумпе за дизање кабине ком 1 

364 цилиндар за дизање кабине ком 1 

365 црева за дизање кабине ком 1 

366 чеп резервоара хидраулике ком 1 

    
Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ “VOLVO FL6L 42R”  

   Табела 
12. 

Ред. 
бр. 

Предмет јавне набавке: 
VOLVO FL6L 42R - 2 ком  

Година производње : 2002 год., - 1 ком.  
                Година производ. 2001 .год. - 1 ком.              

Број шасије: YV2E4CAA52B302142 – 2002 god. 
YV2E4CAA92B301740  -  2001 god. 

Јединица 
мере 

Оквирне 
количине  

1 2 3 4 

МОТОР 

1 бочни носачи мотора еластични ком 1 

2 брезони главе мотора кпл ком 1 

3 варијатор бош пумпе ком 1 

4 венац замајца ком 1 

5 вентилатор каиш ком 1 

6 вијци замајца мотора ком 1 

7 виско вентилатор ком 1 

8 гарнитура заптивача вел. ком 1 

9 глава компресора ком 1 

10 глава мотора ком 1 

11 гумице хилзни ком 1 

12 декл главе мотора ком 1 

13 замајац мотора ком 1 

14 заптивач декла вентила ком 1 

15 заптивач међу декла ком 1 

16 зупчаник бретгастог вратила ком 1 

17 зупчаник радилице ком 1 

18 зупчаник уљне пумпе ком 1 

19 испаривач уља ком 1 

20 канџа бош пумпе ком 1 

21 капа филтера ком 1 

22 корито бош пумпе ком 1 

23 кошуљице блока - хилзне ком 1 

24 Лежај радилице-летећи гарнитура 1 

25 Лежај радилице-основни гарнитура 1 

26 лежај замајца ком 1 

27 мерач нивоа уља у мотору ком 1 
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28 носач мотора задњи елестични ком 1 

29 носач мотора предњи ком 1 

30 носачи мотора-бочни-задњи ком 1 

31 помоћни зупчаник развода ком 1 

32 пумпа за уље ком 1 

33 Радилица-коленасто вратило ком 1 

34 ременица радилице ком 1 

35 Семеринг радилице-предњи ком 1 

36 Семеринг радилице-задњи ком 1 

37 сисице за подмазивање ком 1 

38 сито уљне пумпе ком 1 

39 спојница бош пумпе ком 1 

40 уливна цев моторног уља ком 1 

41 фибер бош пумпе ком 1 

42 црево усисно ком 1 

43 чеп за наливање уља ком 1 

44 чеп картера ком 1 

СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА 

45 вентил пумпе В.П. ком 1 

46 дизне в.п. ком 1 

47 елект. дизна пумпе В.П. ком 1 

48 зупчаник пумпе В.П. ком 1 

49 кућиште пречистача горива ком 1 

50 носач филтера горива ком 1 

51 пред филтер горива ком 1 

52 преливна цев ком 1 

53 преливна црева ком 1 

54 пумпа високог притиска ком 1 

55 пумпа ниског притиска – АЦ- ком 1 

56 резервоар горива ком 1 

57 ротатор бош пумпе ком 1 

58 уложак дизне ком 1 

59 цеви високог притиска кпл ком 1 

60 црево са спојницом за гориво ком 1 

61 чеп резервоара за гориво ком 1 

ТРАНСМИСИЈА 

62 бочни лежај диференцијала ком 1 

63 брезон главчине ком 1 

64 виљушка потисног лежаја ком 1 

65 вратило мењача ком 1 

66 вратило погонско ком 1 

67 вратило посредно ком 1 

68 гарнитура дихтунга мењача ком 1 

69 глава шипке мењача ком 1 

70 главни цилиндар квачила ком 1 

71 главчина точка задња ком 1 

72 задњи лежај диференцијала ком 1 

73 задњи лезај снопа зупчаника мењача ком 1 

74 заптивач кућишта дифернцијалала ком 1 

75 заптивач кућишта мењача ком 1 

76 зглоб полуге мењача ком 1 

77 зупчаник редуктора-већи ком 1 

78 зупчаник редуктора-мањи ком 1 
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79 зупчаник редуктора-средњи ком 1 

80 игличасти лежај вратила ком 1 

81 јабучица виљушке пот. лежаја ком 1 

82 јабучица ручице мењача ком 1 

83 кардан кпл ком 1 

84 конусни зупчаник диференцијала ком 1 

85 корпа квачила ком 1 

86 крст карданског зглоба ком 1 

87 крст носач сателита ком 1 

88 кућиште вентила квачила ком 1 

89 кућиште мењача ком 1 

90 кућиште ручице мењача ком 1 

91 лажај редуктора ком 1 

92 ламела квачила ком 1 

93 лежај вратила мењача ком 1 

94 лежај конусног зупчаника пред. диференцијала ком 1 

95 лежај точка спољни ком 1 

96 лежај точка унутрашњи ком 1 

97 лежај у редуктуру задњи ком 1 

98 лежај у редуктуру предњи ком 1 

99 лезај погонског вратила мењача ком 1 

100 наставак синхроног прстена ком 1 

101 носач кардана(средњи лежај) кпл ком 1 

102 носач мењача ком 1 

103 носач предњег рукавца ком 1 

104 облога диференцијала ком 1 

105 опруга синхрона ком 1 

106 осигурач осовинице редуктора ком 1 

107 осигурачи потисног лежаја ком 1 

108 осовина виљушки мењача ком 1 

109 планетарни зупчаници диференцијала ком 1 

110 пнеуматски тастер са цревом за брзе и споре брзине ком 1 

111 погонско вратило мењача ком 1 

112 поклопац мењача ком 1 

113 полуга кратка на мењачу ком 1 

114 полуга мењача – спољна дуга ком 1 

115 полуосовина Д ком 1 

116 полуосовина Л ком 1 

117 помоћни цилиндар квачила ком 1 

118 посуда за хидр. уље квачила ком 1 

119 потисни лезај ком 1 

120 предња плоча мењач ком 1 

121 предњи лежај диференцијала ком 1 

122 предњи лежај снопа зупчаника мерњача ком 1 

123 прирубница вратила у поклопцу мењача ком 1 

124 прирубница карданског зглоба ком 1 

125 прирубница предњег диференцијала ком 1 

126 прирубница редуктора – задња ком 1 

127 прирубница редуктора пред. ком 1 

128 ручица мењача ком 1 

129 семеринг – заптивач у главчини ком 1 

130 семеринг главчине ком 1 

131 синхрони прстен ком 1 

132 склоп конусно – тањирасти зупчаник диференцијала ком 1 
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133 спојница хидро пумпе ком 1 

134 фланшна редуктора ком 1 

135 чаура диференцијала ком 1 

136 шипка потиска команде спојнице ком 1 

ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ 

137 амортизер задњег вешања ком 1 

138 амортизер предњег вешања ком 1 

139 бочни лежајеви предњег рукавца ком 1 

140 брезон задњег точка копл. ком 1 

141 брезон пред. трапа кпл ком 1 

142 вучна кука задња ком 1 

143 гибањ задњег вешања ком 1 

144 главчина предњег точка ком 1 

145 гумице баланс штангле зад. ком 1 

146 гумице баланс штангле кпл (предње) ком 1 

147 еластична подлошка брезона ком 1 

148 еластична чаура - силен блок предњег гибња ком 1 

149 клин вучне куке-задњи ком 1 

150 клин вучне куке-предњи ком 1 

151 лежај задњег точка ком 1 

152 лежај предњег точка ком 1 

153 матица брезона ком 1 

154 матица рукавца Л И Д ком 1 

155 носач семеринга рукавца ком 1 

156 осовинице пред. трапа Л + Д гар. ком 1 

157 плоча гибња-задња ком 1 

158 плоча гибња-предња ком 1 

159 поклопац главчине ком 1 

160 предња осовина ком 1 

161 преносна осовина задња ком 1 

162 преносна осовина предња ком 1 

163 рукавац пред. точка Л или Д ком 1 

164 стабилизациона полуга -задња - баланс штангла ком 1 

165 стабилизациона шипка - баланс штангла пред. ком 1 

166 чаура баланс штангле ком 1 

167 чаура осовинице рукавца ком 1 

168 шелне за манжетну ком 1 

169 Клизна спојница помоћног погона ком 1 

170 Ручица-осовиница помоћног погона ком 1 

171 клизни камен ком 1 

172 радни цилиндар ком 1 

УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ 

173 вратило управљача ком 1 

174 глава волана ком 1 

175 главе управљача ком 1 

176 крај предње споне Д кпл. ком 1 

177 крај предње споне Л кпл. ком 1 

178 лежај управљача ком 1 

179 лонче за уље сервоуправљача ком 1 

180 пумпа серво управљача ком 1 

181 спојница управљача ком 1 

182 спона гурајућа ком 1 

183 спона колосечна ком 1 
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184 точак управљача - волан ком 1 

КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ 

185 анкер платна задњег точка ком 1 

186 боце за ваздух ком 1 

187 вентил ручне кочнице са три излаза ком 1 

188 вентил ручне кочнице са четри излаза ком 1 

189 главни кочиони цилиндар ком 1 

190 двокружни вентил ком 1 

191 диск-предњи ком 1 

192 диск-задњи ком 1 

193 дренажни вентил ком 1 

194 кључ кочиони-задњи ком 1 

195 кључ кочиони-предњи ком 1 

196 комбиновани вентил кочиони ком 1 

197 коректор кочења ком 1 

198 кочионе плочице предњих точкова ком 1 

199 кочионе плочице задњих точкова ком 1 

200 кочиона чељуст(кљешта)-предња лева ком 1 

201 кочиона чељуст(кљешта)-предња десна ком 1 

202 кочиона чељуст(кљешта)-задња лева ком 1 

203 кочиона чељуст(кљешта)-задња десна ком 1 

204 матица главчине Л+Д ком 1 

205 педала кочнице ком 1 

206 полуга кочиона ком 1 

207 предња анкер платна ком 1 

208 предње кочионо црево Л+Д ком 1 

209 реле вентил-ваздушни ком 1 

210 ришланг вентил ком 1 

211 тристоп цилиндер ком 1 

212 цилиндар кочионих ваздушни ком 1 

213 цилиндар тристоп ком 1 

214 цилиндер ваздушни ком 1 

215 четворокружни вентил ком 1 

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

214 алтернатор 24В ком 1 

215 АПУ-6 ком 1 

216 АПУ-8 прекидач волана ком 1 

217 аутомат алнасера горњи ком 1 

218 аутомат алнасера доњи ком 1 

219 аутомат мигаваца 24В ком 1 

220 аутомат притиска уља у мотору ком 1 

221 аутомат рикверц светла ком 1 

222 аутомат температуре мотора ком 1 

223 аутомат штоп светла механички ком 1 

224 бочна позициона светла на блатобрану ком 1 

225 бочне лампе за мигавце ком 1 

226 бочни мигавац у блатобрану ком 1 

227 брзиномер са облогом кпл. ком 1 

228 вентилатор алтенатора ком 1 

229 габаритна лампа Л/Д ком 1 

230 грејач кабине са малим хладњаком кпл ком 1 

231 електро мотор вентилатора грејача кабине ком 1 

232 електро покретач кпл.-алнасер ком 1 

233 електромагнетни вентил ком 1 

234 инструменти за радни час ком 1 
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235 контакт брава за позицију и средње светло ком 1 

236 куплунг електро покретача ком 1 

237 кутија осигурача кпл-дозна ком 1 

238 кућиште прекидача ком 1 

239 лампа рикверц светла ком 1 

240 лампе осветљења за таблице ком 1 

241 мерач нивоа горива (пловак) са заптивачем ком 1 

242 мотор брисача ком 1 

243 мотор брисача са полугама ком 1 

244 мотор за хлађење уља(миксер) ком 1 

245 носач алтенатора ком 1 

246 носач четкица ел. покретача ком 1 

247 носачи метлица ком 1 

248 обртомер ком 1 

249 педала гаса-механичка ком 1 

250 педала електро- брисача ком 1 

251 пињон за километар сат механички ком 1 

252 пластичне жабице за фарове ком 1 

253 плоче диода за алтернаторе ком 1 

254 позициона светла на кабини ком 1 

255 показивач нивоа горива - инструмент кпл ком 1 

256 поклопац акумулаторске кутије ком 1 

257 поклопац алтернатора ком 1 

258 полуге брисача ком 1 

259 посуда за воду ком 1 

260 посуда за прање ветробрана са мотором ком 1 

261 предгрејачи 24В ком 1 

262 прекидач 4 мигавца ком 1 

263 прекидач вентилатора ком 1 

264 регулатор напона алтернатора 24В ком 1 

265 релеј 24 в 10 А ком 1 

266 релеј 24 в 20 А ком 1 

267 релеј брисача-пери бриши ком 1 

268 ременица алтенатора ком 1 

269 ретровизори Л/Д ком 1 

270 сат комбиновани у табли ком 1 

271 сирена 24В ком 1 

272 сисице-прскалице за воду ком 1 

273 стакла стоп ламп ком 1 

274 стакло мигавца у фару ком 1 

275 стакло фара ком 1 

276 стоп аутомат механички ком 1 

277 стоп лампа Д ком 1 

278 стоп лампа Л ком 1 

279 тастер ел. Покретаца ком 1 

280 унутрашње светло у кабини ком 1 

281 фар десни кпл ком 1 

282 фар леви кпл ком 1 

283 цуг прекидачи ком 1 

ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, СТАКЛА 

284 амортизер кабине ком 1 

285 амортизер седишта ком 1 

286 брава врата - квака спољна ком 1 

287 брава врата унутрашња кпл. ком 1 
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288 брава за закључавање врата са кључем ком 1 

289 браник задњи ком 1 

290 браник предњи ком 1 

291 граничник за врата ком 1 

292 лим изнад блатобрана ком 1 

293 облога - пода кабине ком 1 

294 облога вратила волана ком 1 

295 облога инструмент табле ком 1 

296 облога ручице за отварање врата ком 1 

297 оплата на вратима - тапацирунг ком 1 

298 опруга седишта ком 1 

299 Предњи блатобран-задњи леви део ком 1 

300 Предњи блатобран-задњи десни део ком 1 

301 праг ком 1 

302 прекидач за укључивање пумпе хираул. инсталације ком 1 

303 пумпа перача ветробранског стакла ком 1 

304 подизач стакла – леви ком 1 

305 подизач стакла – десни ком 1 

306 ручица за отварање врата (унутрашња) ком 1 

307 ручица за отварање поклопца мотора ком 1 

308 ручица подизача стакла ком 1 

309 украсна маска хладњака ком 1 

310 унутрашњи сунцобран ком 1 

311 усмеривач ваздуха ком 1 

СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ 

312 вентилатор хладњака ком 1 

313 водена пумпа кпл. ком 1 

314 додатни резервоар расхл. течности ком 1 

315 заптивач водене пумпе ком 1 

316 измењивач топлоте уља кпл.- хладњак ком 1 

317 кућиште термостата ком 1 

318 мали хладњак ком 1 

319 поклопац кућишта термостата ком 1 

320 ременица водене пумпе ком 1 

321 уложак термостата ком 1 

322 усмеривач ваздуха на хладјањку (дифузор) ком 1 

323 хладњак ком 1 

324 чеп додатног резервоара расхладне течности ком 1 

ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ 

325 вијак издувне гране ком 1 

326 гумени носач ауспуха ком 1 

327 дихтунг - заптивач усисне гране до мотора ком 1 

328 задња издувна цев ком 1 

329 заптивач на издувној грануи ком 1 

330 заптивач на усисној грани ком 1 

331 издувна грана ком 1 

332 клапна моторне кочнице ком 1 

333 кућиште филтера ваздуха ком 1 

334 прва издувна цев ауспуха ком 1 

335 пригушивач филтера за ваздух ком 1 

336 прирубница ауспуха ком 1 

337 усисна грана ком 1 

338 усисно црево ком 1 
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339 блатобран предњи леви ком 1 

340 блатобран предњи десни ком 1 

341 унутрашњи блатобран леви ком 1 

342 унутрашњи блатобран десни ком 1 

343 задњи блатобран леви, иза кабине ком 1 

344 задњи блатобран десни, иза кабине ком 1 

ВАЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА 

347 дихтунг главе компресора ком 1 

348 компресор кпл ком 1 

349 ламелни вентил у глави компресора ком 1 

350 моторна кочница ком 1 

351 плоча компресора ком 1 

352 ременица компресора ком 1 

353 тастер моторне кочнице ком 1 

354 цилиндер моторне кочнице ком 1 

355 црева за ваздух кпл ком 1 

ХИДРАУЛИКА 

356 вентил кипе у кабини ком 1 

357 кип цилиндар ком 1 

358 пумпа за дизање кабине кпл ком 1 

359 пумпа кипе зупчаста ком 1 

360 пумпа хидраулике аксијална ком 1 

361 разводни вентил ком 1 

362 разводник хидраулике ком 1 

363 сет за ремонт пумпе за дизање кабине ком 1 

364 цилиндар за дизање кабине ком 1 

365 црева за дизање кабине ком 1 

366 чеп резервоара хидраулике ком 1 

    
Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда. 

 
 
 

ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ “SCANIA R2PAU”  

   Табела 
13. 

Ред. 
бр. 

Предмет јавне набавке: 
SCANIA  R2PAU - 1 ком.  

                      Година производ. 2003 год.                        
Број шасије: XLEP4X20004504385 

Јединица 
мере 

Оквирне 
количине  

1 2 3 4 

МОТОР 

1 бочни носачи мотора еластични ком 1 

2 брезони главе мотора кпл ком 1 

3 варијатор бош пумпе ком 1 

4 венац замајца ком 1 

5 вентилатор каиш ком 1 

6 вијци замајца мотора ком 1 

7 виско вентилатор ком 1 

8 гарнитура заптивача вел. ком 1 
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9 глава компресора ком 1 

10 глава мотора ком 1 

11 гумице хилзни ком 1 

12 декл главе мотора ком 1 

13 замајац мотора ком 1 

14 заптивач декла вентила ком 1 

15 заптивач међу декла ком 1 

16 зупчаник бретгастог вратила ком 1 

17 зупчаник радилице ком 1 

18 зупчаник уљне пумпе ком 1 

19 испаривач уља ком 1 

20 канџа бош пумпе ком 1 

21 капа филтера ком 1 

22 корито бош пумпе ком 1 

23 кошуљице блока - хилзне ком 1 

24 Лежај радилице-летећи гарнитура 1 

25 Лежај радилице-основни гарнитура 1 

26 лежај замајца ком 1 

27 мерач нивоа уља у мотору ком 1 

28 носач мотора задњи елестични ком 1 

29 носач мотора предњи ком 1 

30 носачи мотора-бочни-задњи ком 1 

31 помоћни зупчаник развода ком 1 

32 пумпа за уље ком 1 

33 Радилица-коленасто вратило     

34 ременица радилице ком 1 

35 Семеринг радилице-предњи     

36 Семеринг радилице-задњи     

37 сисице за подмазивање ком 1 

38 сито уљне пумпе ком 1 

39 спојница бош пумпе ком 1 

40 уливна цев моторног уља ком 1 

41 фибер бош пумпе ком 1 

42 црево усисно ком 1 

43 чеп за наливање уља ком 1 

44 чеп картера ком 1 

СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА 

45 вентил пумпе В.П. ком 1 

46 дизне в.п. ком 1 

47 елект. дизна пумпе В.П. ком 1 

48 зупчаник пумпе В.П. ком 1 

49 кућиште пречистача горива ком 1 

50 носач филтера горива ком 1 

51 пред филтер горива ком 1 

52 преливна цев ком 1 

53 преливна црева ком 1 

54 пумпа високог притиска ком 1 

55 пумпа ниског притиска – АЦ- ком 1 

56 резервоар горива ком 1 

57 ротатор бош пумпе ком 1 

58 уложак дизне ком 1 

59 цеви високог притиска кпл ком 1 

60 црево са спојницом за гориво ком 1 
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61 чеп резервоара за гориво ком 1 

ТРАНСМИСИЈА 

62 бочни лежај диференцијала ком 1 

63 брезон главчине ком 1 

64 виљушка потисног лежаја ком 1 

65 вратило мењача ком 1 

66 вратило погонско ком 1 

67 вратило посредно ком 1 

68 гарнитура дихтунга мењача ком 1 

69 глава шипке мењача ком 1 

70 главни цилиндар квачила ком 1 

71 главчина точка задња ком 1 

72 задњи лежај диференцијала ком 1 

73 задњи лезај снопа зупчаника мењача ком 1 

74 заптивач кућишта дифернцијалала ком 1 

75 заптивач кућишта мењача ком 1 

76 зглоб полуге мењача ком 1 

77 зупчаник редуктора-већи ком 1 

78 зупчаник редуктора-мањи ком 1 

79 зупчаник редуктора-средњи ком 1 

80 игличасти лежај вратила ком 1 

81 јабучица виљушке пот. лежаја ком 1 

82 јабучица ручице мењача ком 1 

83 кардан кпл ком 1 

84 конусни зупчаник диференцијала ком 1 

85 корпа квачила ком 1 

86 крст карданског зглоба ком 1 

87 крст носач сателита ком 1 

88 кућиште вентила квачила ком 1 

89 кућиште мењача ком 1 

90 кућиште ручице мењача ком 1 

91 лажај редуктора ком 1 

92 ламела квачила ком 1 

93 лежај вратила мењача ком 1 

94 лежај конусног зупчаника пред. диференцијала ком 1 

95 лежај точка спољни ком 1 

96 лежај точка унутрашњи ком 1 

97 лежај у редуктуру задњи ком 1 

98 лежај у редуктуру предњи ком 1 

99 лезај погонског вратила мењача ком 1 

100 наставак синхроног прстена ком 1 

101 носач кардана(средњи лежај) кпл ком 1 

102 носач мењача ком 1 

103 носач предњег рукавца ком 1 

104 облога диференцијала ком 1 

105 опруга синхрона ком 1 

106 осигурач осовинице редуктора ком 1 

107 осигурачи потисног лежаја ком 1 

108 осовина виљушки мењача ком 1 

109 планетарни зупчаници диференцијала ком 1 

110 пнеуматски тастер са цревом за брзе и споре брзине ком 1 

111 погонско вратило мењача ком 1 

112 поклопац мењача ком 1 

113 полуга кратка на мењачу ком 1 
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114 полуга мењача – спољна дуга ком 1 

115 полуосовина Д ком 1 

116 полуосовина Л ком 1 

117 помоћни цилиндар квачила ком 1 

118 посуда за хидр. уље квачила ком 1 

119 потисни лезај ком 1 

120 предња плоча мењач ком 1 

121 предњи лежај диференцијала ком 1 

122 предњи лежај снопа зупчаника мерњача ком 1 

123 прирубница вратила у поклопцу мењача ком 1 

124 прирубница карданског зглоба ком 1 

125 прирубница предњег диференцијала ком 1 

126 прирубница редуктора – задња ком 1 

127 прирубница редуктора пред. ком 1 

128 ручица мењача ком 1 

129 семеринг – заптивач у главчини ком 1 

130 семеринг главчине ком 1 

131 синхрони прстен ком 1 

132 склоп конусно – тањирасти зупчаник диференцијала ком 1 

133 спојница хидро пумпе ком 1 

134 фланшна редуктора ком 1 

135 чаура диференцијала ком 1 

136 шипка потиска команде спојнице ком 1 

ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ 

137 амортизер задњег вешања ком 1 

138 амортизер предњег вешања ком 1 

139 бочни лежајеви предњег рукавца ком 1 

140 брезон задњег точка копл. ком 1 

141 брезон пред. трапа кпл ком 1 

142 вучна кука задња ком 1 

143 гибањ задњег вешања ком 1 

144 главчина предњег точка ком 1 

145 гумице баланс штангле зад. ком 1 

146 гумице баланс штангле кпл (предње) ком 1 

147 еластична подлошка брезона ком 1 

148 еластична чаура - силен блок предњег гибња ком 1 

149 клин вучне куке-задњи ком 1 

150 клин вучне куке-предњи ком 1 

151 лежај задњег точка ком 1 

152 лежај предњег точка ком 1 

153 матица брезона ком 1 

154 матица рукавца Л И Д ком 1 

155 носач семеринга рукавца ком 1 

156 осовинице пред. трапа Л + Д гар. ком 1 

157 плоча гибња-задња ком 1 

158 плоча гибња-предња ком 1 

159 поклопац главчине ком 1 

160 предња осовина ком 1 

161 преносна осовина задња ком 1 

162 преносна осовина предња ком 1 

163 рукавац пред. точка Л или Д ком 1 

164 стабилизациона полуга -задња - баланс штангла ком 1 
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165 стабилизациона шипка - баланс штангла пред. ком 1 

166 чаура баланс штангле ком 1 

167 чаура осовинице рукавца ком 1 

168 шелне за манжетну ком 1 

169 Клизна спојница помоћног погона ком 1 

170 Ручица-осовиница помоћног погона ком 1 

171 клизни камен ком 1 

172 радни цилиндар ком 1 

УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ 

173 вратило управљача ком 1 

174 глава волана ком 1 

175 главе управљача ком 1 

176 крај предње споне Д кпл. ком 1 

177 крај предње споне Л кпл. ком 1 

178 лежај управљача ком 1 

179 лонче за уље сервоуправљача ком 1 

180 пумпа серво управљача ком 1 

181 спојница управљача ком 1 

182 спона гурајућа ком 1 

183 спона колосечна ком 1 

184 точак управљача - волан ком 1 

КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ 

185 анкер платна задњег точка ком 1 

186 боце за ваздух ком 1 

187 вентил ручне кочнице са три излаза ком 1 

188 вентил ручне кочнице са четри излаза ком 1 

189 гарнитура опруга задњих кочница кпл. ком 1 

190 главни кочиони цилиндар ком 1 

191 двокружни вентил ком 1 

192 добош ком 1 

193 дренажни вентил ком 1 

194 кључ кочиони-задњи ком 1 

195 кључ кочиони-предњи ком 1 

196 комбиновани вентил кочиони ком 1 

197 коректор кочења ком 1 

198 кочионе облоге пред. точкова ком 1 

199 матица главчине Л+Д ком 1 

200 пакнови кочница зад. точка кпл. ком 1 

201 пакнови кочница предњег точка кпл. ком 1 

202 педала кочнице ком 1 

203 полуга кочиона ком 1 

204 предња анкер платна ком 1 

205 предња кочиона цев Л+Д ком 1 

206 предње кочионо црево Л+Д ком 1 

207 реле вентил-ваздушни ком 1 

208 ришланг вентил ком 1 

209 тристоп цилиндер ком 1 

210 цилиндар кочионих ваздушни ком 1 

211 цилиндар тристоп ком 1 

212 цилиндер ваздушни ком 1 

213 четворокружни вентил ком 1 

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

214 алтернатор 24В ком 1 

215 АПУ-6 ком 1 
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216 АПУ-8 прекидач волана ком 1 

217 аутомат алнасера горњи ком 1 

218 аутомат алнасера доњи ком 1 

219 аутомат мигаваца 24В ком 1 

220 аутомат притиска уља у мотору ком 1 

221 аутомат рикверц светла ком 1 

222 аутомат температуре мотора ком 1 

223 аутомат штоп светла механички ком 1 

224 бочна позициона светла на блатобрану ком 1 

225 бочне лампе за мигавце ком 1 

226 бочни мигавац у блатобрану ком 1 

227 брзиномер са облогом кпл. ком 1 

228 вентилатор алтенатора ком 1 

229 габаритна лампа Л/Д ком 1 

230 грејач кабине са малим хладњаком кпл ком 1 

231 електро мотор вентилатора грејача кабине ком 1 

232 електро покретач кпл.-алнасер ком 1 

233 електромагнетни вентил ком 1 

234 инструменти за радни час ком 1 

235 контакт брава за позицију и средње светло ком 1 

236 куплунг електро покретача ком 1 

237 кутија осигурача кпл-дозна ком 1 

238 кућиште прекидача ком 1 

239 лампа рикверц светла ком 1 

240 лампе осветљења за таблице ком 1 

241 мерач нивоа горива (пловак) са заптивачем ком 1 

242 мотор брисача ком 1 

243 мотор брисача са полугама ком 1 

244 мотор за хлађење уља(миксер) ком 1 

245 носач алтенатора ком 1 

246 носач четкица ел. покретача ком 1 

247 носачи метлица ком 1 

248 обртомер ком 1 

249 педала гаса-механичка ком 1 

250 педала електро- брисача ком 1 

251 пињон за километар сат механички ком 1 

252 пластичне жабице за фарове ком 1 

253 плоче диода за алтернаторе ком 1 

254 позициона светла на кабини ком 1 

255 показивач нивоа горива - инструмент кпл ком 1 

256 поклопац акумулаторске кутије ком 1 

257 поклопац алтернатора ком 1 

258 полуге брисача ком 1 

259 посуда за воду ком 1 

260 посуда за прање ветробрана са мотором ком 1 

261 предгрејачи 24В ком 1 

262 прекидач 4 мигавца ком 1 

263 прекидач вентилатора ком 1 

264 регулатор напона алтернатора 24В ком 1 

265 релеј 24 в 10 А ком 1 

266 релеј 24 в 20 А ком 1 

267 релеј брисача-пери бриши ком 1 

268 ременица алтенатора ком 1 

269 ретровизори Л/Д ком 1 
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270 сат комбиновани у табли ком 1 

271 сирена 24В ком 1 

272 сисице-прскалице за воду ком 1 

273 стакла стоп ламп ком 1 

274 стакло мигавца у фару ком 1 

275 стакло фара ком 1 

276 стоп аутомат механички ком 1 

277 стоп лампа Д ком 1 

278 стоп лампа Л ком 1 

279 тастер ел. Покретаца ком 1 

280 унутрашње светло у кабини ком 1 

281 фар десни кпл ком 1 

282 фар леви кпл ком 1 

283 цуг прекидачи ком 1 

ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, СТАКЛА 

284 амортизер кабине ком 1 

285 амортизер седишта ком 1 

286 брава врата - квака спољна ком 1 

287 брава врата унутрашња кпл. ком 1 

288 брава за закључавање врата са кључем ком 1 

289 браник задњи ком 1 

290 браник предњи ком 1 

291 граничник за врата ком 1 

292 лим изнад блатобрана ком 1 

293 облога - пода кабине ком 1 

294 облога вратила волана ком 1 

295 облога инструмент табле ком 1 

296 облога ручице за отварање врата ком 1 

297 оплата на вратима - тапацирунг ком 1 

298 опруга седишта ком 1 

299 Предњи блатобран-задњи леви део ком 1 

300 Предњи блатобран-задњи десни део ком 1 

301 праг ком 1 

302 прекидач за укључивање пумпе хираул. инсталације ком 1 

303 пумпа перача ветробранског стакла ком 1 

304 подизач стакла – леви ком 1 

305 подизач стакла – десни ком 1 

306 ручица за отварање врата (унутрашња) ком 1 

307 ручица за отварање поклопца мотора ком 1 

308 ручица подизача стакла ком 1 

309 украсна маска хладњака ком 1 

310 унутрашњи сунцобран ком 1 

311 усмеривач ваздуха ком 1 

СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ 

312 вентилатор хладњака ком 1 

313 водена пумпа кпл. ком 1 

314 додатни резервоар расхл. течности ком 1 

315 заптивач водене пумпе ком 1 

316 измењивач топлоте уља кпл.- хладњак ком 1 

317 кућиште термостата ком 1 

318 мали хладњак ком 1 

319 поклопац кућишта термостата ком 1 

320 ременица водене пумпе ком 1 

321 уложак термостата ком 1 
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322 усмеривач ваздуха на хладјањку (дифузор) ком 1 

323 хладњак ком 1 

324 чеп додатног резервоара расхладне течности ком 1 

ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ 

325 вијак издувне гране ком 1 

326 гумени носач ауспуха ком 1 

327 дихтунг - заптивач усисне гране до мотора ком 1 

328 задња издувна цев ком 1 

329 заптивач на издувној грануи ком 1 

330 заптивач на усисној грани ком 1 

331 издувна грана ком 1 

332 клапна моторне кочнице ком 1 

333 кућиште филтера ваздуха ком 1 

334 прва издувна цев ауспуха ком 1 

335 пригушивач филтера за ваздух ком 1 

336 прирубница ауспуха ком 1 

337 усисна грана ком 1 

338 усисно црево ком 1 

339 блатобран предњи леви ком 1 

340 блатобран предњи десни ком 1 

341 унутрашњи блатобран леви ком 1 

342 унутрашњи блатобран десни ком 1 

343 задњи блатобран леви, иза кабине ком 1 

344 задњи блатобран десни, иза кабине ком 1 

ВАЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА 

347 дихтунг главе компресора ком 1 

348 компресор кпл ком 1 

349 ламелни вентил у глави компресора ком 1 

350 моторна кочница ком 1 

351 плоча компресора ком 1 

352 ременица компресора ком 1 

353 тастер моторне кочнице ком 1 

354 цилиндер моторне кочнице ком 1 

355 црева за ваздух кпл ком 1 

ХИДРАУЛИКА 

356 вентил кипе у кабини ком 1 

357 кип цилиндар ком 1 

358 пумпа за дизање кабине кпл ком 1 

359 пумпа кипе зупчаста ком 1 

360 пумпа хидраулике аксијална ком 1 

361 разводни вентил ком 1 

362 разводник хидраулике ком 1 

363 сет за ремонт пумпе за дизање кабине ком 1 

364 цилиндар за дизање кабине ком 1 

365 црева за дизање кабине ком 1 

366 чеп резервоара хидраулике ком 1 

    
Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда. 

 
 

ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ “MITSUBISHI FUSO CANTER”  

   Табела 
14. 
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Ред. 
бр. 

Предмет јавне набавке: 
MITSUBISHI FUSO CANTER - 1 ком.  

                       Година производ. 2009 год.                        
Број шасије: TYBFE84BE6DU25462 

Јединица 
мере 

Оквирне 
количине  

1 2 3 4 

МОТОР 

1 бочни носачи мотора еластични ком 1 

2 брезони главе мотора кпл ком 1 

3 варијатор бош пумпе ком 1 

4 венац замајца ком 1 

5 вентилатор каиш ком 1 

6 вијци замајца мотора ком 1 

7 виско вентилатор ком 1 

8 гарнитура заптивача вел. ком 1 

9 глава компресора ком 1 

10 глава мотора ком 1 

11 гумице хилзни ком 1 

12 декл главе мотора ком 1 

13 замајац мотора ком 1 

14 заптивач декла вентила ком 1 

15 заптивач међу декла ком 1 

16 зупчаник бретгастог вратила ком 1 

17 зупчаник радилице ком 1 

18 зупчаник уљне пумпе ком 1 

19 испаривач уља ком 1 

20 канџа бош пумпе ком 1 

21 капа филтера ком 1 

22 корито бош пумпе ком 1 

23 кошуљице блока - хилзне ком 1 

24 Лежај радилице-летећи гарнитура 1 

25 Лежај радилице-основни гарнитура 1 

26 лежај замајца ком 1 

27 мерач нивоа уља у мотору ком 1 

28 носач мотора задњи елестични ком 1 

29 носач мотора предњи ком 1 

30 носачи мотора-бочни-задњи ком 1 

31 помоћни зупчаник развода ком 1 

32 пумпа за уље ком 1 

33 Радилица-коленасто вратило ком 1 

34 ременица радилице ком 1 

35 Семеринг радилице-предњи ком 1 

36 Семеринг радилице-задњи ком 1 

37 сисице за подмазивање ком 1 

38 сито уљне пумпе ком 1 

39 спојница бош пумпе ком 1 

40 уливна цев моторног уља ком 1 

41 фибер бош пумпе ком 1 

42 црево усисно ком 1 

43 чеп за наливање уља ком 1 

44 чеп картера ком 1 



   

104/516 

 

 

 

 
 

СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА 

45 вентил пумпе В.П. ком 1 

46 дизне в.п. ком 1 

47 елект. дизна пумпе В.П. ком 1 

48 зупчаник пумпе В.П. ком 1 

49 кућиште пречистача горива ком 1 

50 носач филтера горива ком 1 

51 пред филтер горива ком 1 

52 преливна цев ком 1 

53 преливна црева ком 1 

54 пумпа високог притиска ком 1 

55 пумпа ниског притиска – АЦ- ком 1 

56 резервоар горива ком 1 

57 ротатор бош пумпе ком 1 

58 уложак дизне ком 1 

59 цеви високог притиска кпл ком 1 

60 црево са спојницом за гориво ком 1 

61 чеп резервоара за гориво ком 1 

ТРАНСМИСИЈА 

62 бочни лежај диференцијала ком 1 

63 брезон главчине ком 1 

64 виљушка потисног лежаја ком 1 

65 вратило мењача ком 1 

66 вратило погонско ком 1 

67 вратило посредно ком 1 

68 гарнитура дихтунга мењача ком 1 

69 глава шипке мењача ком 1 

70 главни цилиндар квачила ком 1 

71 главчина точка задња ком 1 

72 задњи лежај диференцијала ком 1 

73 задњи лезај снопа зупчаника мењача ком 1 

74 заптивач кућишта дифернцијалала ком 1 

75 заптивач кућишта мењача ком 1 

76 зглоб полуге мењача ком 1 

77 зупчаник редуктора-већи ком 1 

78 зупчаник редуктора-мањи ком 1 

79 зупчаник редуктора-средњи ком 1 

80 игличасти лежај вратила ком 1 

81 јабучица виљушке пот. лежаја ком 1 

82 јабучица ручице мењача ком 1 

83 кардан кпл ком 1 

84 конусни зупчаник диференцијала ком 1 

85 корпа квачила ком 1 

86 крст карданског зглоба ком 1 

87 крст носач сателита ком 1 

88 кућиште вентила квачила ком 1 

89 кућиште мењача ком 1 

90 кућиште ручице мењача ком 1 

91 лажај редуктора ком 1 

92 ламела квачила ком 1 

93 лежај вратила мењача ком 1 

94 лежај конусног зупчаника пред. диференцијала ком 1 

95 лежај точка спољни ком 1 
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96 лежај точка унутрашњи ком 1 

97 лежај у редуктуру задњи ком 1 

98 лежај у редуктуру предњи ком 1 

99 лезај погонског вратила мењача ком 1 

100 наставак синхроног прстена ком 1 

101 носач кардана(средњи лежај) кпл ком 1 

102 носач мењача ком 1 

103 носач предњег рукавца ком 1 

104 облога диференцијала ком 1 

105 опруга синхрона ком 1 

106 осигурач осовинице редуктора ком 1 

107 осигурачи потисног лежаја ком 1 

108 осовина виљушки мењача ком 1 

109 планетарни зупчаници диференцијала ком 1 

110 пнеуматски тастер са цревом за брзе и споре брзине ком 1 

111 погонско вратило мењача ком 1 

112 поклопац мењача ком 1 

113 полуга кратка на мењачу ком 1 

114 полуга мењача – спољна дуга ком 1 

115 полуосовина Д ком 1 

116 полуосовина Л ком 1 

117 помоћни цилиндар квачила ком 1 

118 посуда за хидр. уље квачила ком 1 

119 потисни лезај ком 1 

120 предња плоча мењач ком 1 

121 предњи лежај диференцијала ком 1 

122 предњи лежај снопа зупчаника мерњача ком 1 

123 прирубница вратила у поклопцу мењача ком 1 

124 прирубница карданског зглоба ком 1 

125 прирубница предњег диференцијала ком 1 

126 прирубница редуктора – задња ком 1 

127 прирубница редуктора пред. ком 1 

128 ручица мењача ком 1 

129 семеринг – заптивач у главчини ком 1 

130 семеринг главчине ком 1 

131 синхрони прстен ком 1 

132 склоп конусно – тањирасти зупчаник диференцијала ком 1 

133 спојница хидро пумпе ком 1 

134 фланшна редуктора ком 1 

135 чаура диференцијала ком 1 

136 шипка потиска команде спојнице ком 1 

ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ 

137 амортизер задњег вешања ком 1 

138 амортизер предњег вешања ком 1 

139 бочни лежајеви предњег рукавца ком 1 

140 брезон задњег точка копл. ком 1 

141 брезон пред. трапа кпл ком 1 

142 вучна кука задња ком 1 

143 гибањ задњег вешања ком 1 

144 главчина предњег точка ком 1 

145 гумице баланс штангле зад. ком 1 

146 гумице баланс штангле кпл (предње) ком 1 

147 еластична подлошка брезона ком 1 
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148 еластична чаура - силен блок предњег гибња ком 1 

149 клин вучне куке-задњи ком 1 

150 клин вучне куке-предњи ком 1 

151 лежај задњег точка ком 1 

152 лежај предњег точка ком 1 

153 матица брезона ком 1 

154 матица рукавца Л И Д ком 1 

155 носач семеринга рукавца ком 1 

156 осовинице пред. трапа Л + Д гар. ком 1 

157 плоча гибња-задња ком 1 

158 плоча гибња-предња ком 1 

159 поклопац главчине ком 1 

160 предња осовина ком 1 

161 преносна осовина задња ком 1 

162 преносна осовина предња ком 1 

163 рукавац пред. точка Л или Д ком 1 

164 стабилизациона полуга -задња - баланс штангла ком 1 

165 стабилизациона шипка - баланс штангла пред. ком 1 

166 чаура баланс штангле ком 1 

167 чаура осовинице рукавца ком 1 

168 шелне за манжетну ком 1 

169 Клизна спојница помоћног погона ком 1 

170 Ручица-осовиница помоћног погона ком 1 

171 клизни камен ком 1 

172 радни цилиндар ком 1 

УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ 

173 вратило управљача ком 1 

174 глава волана ком 1 

175 главе управљача ком 1 

176 крај предње споне Д кпл. ком 1 

177 крај предње споне Л кпл. ком 1 

178 лежај управљача ком 1 

179 лонче за уље сервоуправљача ком 1 

180 пумпа серво управљача ком 1 

181 спојница управљача ком 1 

182 спона гурајућа ком 1 

183 спона колосечна ком 1 

184 точак управљача - волан ком 1 

КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ 

185 анкер платна задњег точка ком 1 

186 боце за ваздух ком 1 

187 вентил ручне кочнице са три излаза ком 1 

188 вентил ручне кочнице са четри излаза ком 1 

189 главни кочиони цилиндар ком 1 

190 двокружни вентил ком 1 

191 диск-предњи ком 1 

192 диск-задњи ком 1 

193 дренажни вентил ком 1 

194 кључ кочиони-задњи ком 1 

195 кључ кочиони-предњи ком 1 

196 комбиновани вентил кочиони ком 1 

197 коректор кочења ком 1 

198 кочионе плочице предњих точкова ком 1 
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199 кочионе плочице задњих точкова ком 1 

200 кочиона чељуст(кљешта)-предња лева ком 1 

201 кочиона чељуст(кљешта)-предња десна ком 1 

202 кочиона чељуст(кљешта)-задња лева ком 1 

203 кочиона чељуст(кљешта)-задња десна ком 1 

204 матица главчине Л+Д ком 1 

205 педала кочнице ком 1 

206 полуга кочиона ком 1 

207 предња анкер платна ком 1 

208 предње кочионо црево Л+Д ком 1 

209 реле вентил-ваздушни ком 1 

210 ришланг вентил ком 1 

211 тристоп цилиндер ком 1 

212 цилиндар кочионих ваздушни ком 1 

213 цилиндар тристоп ком 1 

214 цилиндер ваздушни ком 1 

215 четворокружни вентил ком 1 

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

214 алтернатор 24В ком 1 

215 АПУ-6 ком 1 

216 АПУ-8 прекидач волана ком 1 

217 аутомат алнасера горњи ком 1 

218 аутомат алнасера доњи ком 1 

219 аутомат мигаваца 24В ком 1 

220 аутомат притиска уља у мотору ком 1 

221 аутомат рикверц светла ком 1 

222 аутомат температуре мотора ком 1 

223 аутомат штоп светла механички ком 1 

224 бочна позициона светла на блатобрану ком 1 

225 бочне лампе за мигавце ком 1 

226 бочни мигавац у блатобрану ком 1 

227 брзиномер са облогом кпл. ком 1 

228 вентилатор алтенатора ком 1 

229 габаритна лампа Л/Д ком 1 

230 грејач кабине са малим хладњаком кпл ком 1 

231 електро мотор вентилатора грејача кабине ком 1 

232 електро покретач кпл.-алнасер ком 1 

233 електромагнетни вентил ком 1 

234 инструменти за радни час ком 1 

235 контакт брава за позицију и средње светло ком 1 

236 куплунг електро покретача ком 1 

237 кутија осигурача кпл-дозна ком 1 

238 кућиште прекидача ком 1 

239 лампа рикверц светла ком 1 

240 лампе осветљења за таблице ком 1 

241 мерач нивоа горива (пловак) са заптивачем ком 1 

242 мотор брисача ком 1 

243 мотор брисача са полугама ком 1 

244 мотор за хлађење уља(миксер) ком 1 

245 носач алтенатора ком 1 

246 носач четкица ел. покретача ком 1 

247 носачи метлица ком 1 

248 обртомер ком 1 

249 педала гаса-механичка ком 1 
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250 педала електро- брисача ком 1 

251 пињон за километар сат механички ком 1 

252 пластичне жабице за фарове ком 1 

253 плоче диода за алтернаторе ком 1 

254 позициона светла на кабини ком 1 

255 показивач нивоа горива - инструмент кпл ком 1 

256 поклопац акумулаторске кутије ком 1 

257 поклопац алтернатора ком 1 

258 полуге брисача ком 1 

259 посуда за воду ком 1 

260 посуда за прање ветробрана са мотором ком 1 

261 предгрејачи 24В ком 1 

262 прекидач 4 мигавца ком 1 

263 прекидач вентилатора ком 1 

264 регулатор напона алтернатора 24В ком 1 

265 релеј 24 в 10 А ком 1 

266 релеј 24 в 20 А ком 1 

267 релеј брисача-пери бриши ком 1 

268 ременица алтенатора ком 1 

269 ретровизори Л/Д ком 1 

270 сат комбиновани у табли ком 1 

271 сирена 24В ком 1 

272 сисице-прскалице за воду ком 1 

273 стакла стоп ламп ком 1 

274 стакло мигавца у фару ком 1 

275 стакло фара ком 1 

276 стоп аутомат механички ком 1 

277 стоп лампа Д ком 1 

278 стоп лампа Л ком 1 

279 тастер ел. Покретаца ком 1 

280 унутрашње светло у кабини ком 1 

281 фар десни кпл ком 1 

282 фар леви кпл ком 1 

283 цуг прекидачи ком 1 

ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, СТАКЛА 

284 амортизер кабине ком 1 

285 амортизер седишта ком 1 

286 брава врата - квака спољна ком 1 

287 брава врата унутрашња кпл. ком 1 

288 брава за закључавање врата са кључем ком 1 

289 браник задњи ком 1 

290 браник предњи ком 1 

291 граничник за врата ком 1 

292 лим изнад блатобрана ком 1 

293 облога - пода кабине ком 1 

294 облога вратила волана ком 1 

295 облога инструмент табле ком 1 

296 облога ручице за отварање врата ком 1 

297 оплата на вратима - тапацирунг ком 1 

298 опруга седишта ком 1 

299 Предњи блатобран-задњи леви део ком 1 

300 Предњи блатобран-задњи десни део ком 1 

301 праг ком 1 

302 прекидач за укључивање пумпе хираул. инсталације ком 1 
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303 пумпа перача ветробранског стакла ком 1 

304 подизач стакла – леви ком 1 

305 подизач стакла – десни ком 1 

306 ручица за отварање врата (унутрашња) ком 1 

307 ручица за отварање поклопца мотора ком 1 

308 ручица подизача стакла ком 1 

309 украсна маска хладњака ком 1 

310 унутрашњи сунцобран ком 1 

311 усмеривач ваздуха ком 1 

СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ 

312 вентилатор хладњака ком 1 

313 водена пумпа кпл. ком 1 

314 додатни резервоар расхл. течности ком 1 

315 заптивач водене пумпе ком 1 

316 измењивач топлоте уља кпл.- хладњак ком 1 

317 кућиште термостата ком 1 

318 мали хладњак ком 1 

319 поклопац кућишта термостата ком 1 

320 ременица водене пумпе ком 1 

321 уложак термостата ком 1 

322 усмеривач ваздуха на хладјањку (дифузор) ком 1 

323 хладњак ком 1 

324 чеп додатног резервоара расхладне течности ком 1 

ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ 

325 вијак издувне гране ком 1 

326 гумени носач ауспуха ком 1 

327 дихтунг - заптивач усисне гране до мотора ком 1 

328 задња издувна цев ком 1 

329 заптивач на издувној грануи ком 1 

330 заптивач на усисној грани ком 1 

331 издувна грана ком 1 

332 клапна моторне кочнице ком 1 

333 кућиште филтера ваздуха ком 1 

334 прва издувна цев ауспуха ком 1 

335 пригушивач филтера за ваздух ком 1 

336 прирубница ауспуха ком 1 

337 усисна грана ком 1 

338 усисно црево ком 1 

339 блатобран предњи леви ком 1 

340 блатобран предњи десни ком 1 

341 унутрашњи блатобран леви ком 1 

342 унутрашњи блатобран десни ком 1 

343 задњи блатобран леви, иза кабине ком 1 

344 задњи блатобран десни, иза кабине ком 1 

ВАЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА 

347 дихтунг главе компресора ком 1 

348 компресор кпл ком 1 

349 ламелни вентил у глави компресора ком 1 

350 моторна кочница ком 1 

351 плоча компресора ком 1 

352 ременица компресора ком 1 

353 тастер моторне кочнице ком 1 

354 цилиндер моторне кочнице ком 1 
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355 црева за ваздух кпл ком 1 

ХИДРАУЛИКА 

356 вентил кипе у кабини ком 1 

357 кип цилиндар ком 1 

358 пумпа за дизање кабине кпл ком 1 

359 пумпа кипе зупчаста ком 1 

360 пумпа хидраулике аксијална ком 1 

361 разводни вентил ком 1 

362 разводник хидраулике ком 1 

363 сет за ремонт пумпе за дизање кабине ком 1 

364 цилиндар за дизање кабине ком 1 

365 црева за дизање кабине ком 1 

366 чеп резервоара хидраулике ком 1 

    
Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда. 
  

 
                                                                                                       Табела 15 

№ 

Предмет јавне набавке: 
VOLKSWAGEN TRANSPORTER - 1 ком.                           

Година производ. 2014 год.                        Број 
шасије: WV1ZZZ7HZEH069092 

Jedinica 
mere 

Okvirne 
količine 

1 2 3 4 

1 Set zupčastog kaiša sa španerima set 1 

2 Vodena pumpa kom 1 

3 Termostat kom 1 

4 Davač temperature kom 1 

5 Turbina kom 1 

6 Set (Klip,karike,hilzne) kom 1 

7 Karike kom 1 

8 Ležaji radilice-osnovni garnitura 1 

9 Ležaji radilice-leteći garnitura 1 

10 Čaura male pesnice kom 1 

11 Uljna pumpa kom 1 

12 Davač pritiska ulja kom 1 

13 Ventil-usisni kom 1 

14 Ventil-izduvni kom 1 

15 Garnitura dihtunga kom 1 

16 Bregasta osovina kom 1 

17 Garnitura creva za vodu garnitura 1 

18 Hladanjak kom 1 

19 Set kvačila kom 1 

20 Korpa kvačila kom 1 

21 Lamela kom 1 

22 Druk ležaj kom 1 

24 Pločice prednjeg točka garnitura 1 

25 Disk prednjeg točka kom 1 

26 Klešta kočiona kom 1 
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27 Creva kočiona-prednja kom 1 

28 Glavčina prednjeg točka kom 1 

29 Ležaj prednjeg točka kom 1 

30 Pločice zadnjih točkova garnitura 1 

31 Disk zadnjih točkova kom 1 

32 Klešta zadnjih pločica kom 1 

33 Ležaj zadnjeg točka kom 1 

34 Glavni kočioni cilindar kom 1 

35 Servo aparat kom 1 

36 Prednji branik kom 1 

37 Far prednji levi kom 1 

38 Far prednji desni kom 1 

39 Ručice migavaca kom 1 

40 Stop lampa leva kom 1 

41 Stop lampa desna kom 1 

42 Motor brisača kom 1 

43 Poluge brisača kom 1 

44 Metlice brisača kom 1 

45 Ručice brisača kom 1 

46 Sirena 12V kom 1 

47 Stabilizator  kom 1 

48 Kraj spone levi kom 1 

49 Kraj spone desni kom 1 

50 Kugla prednja leva kom 1 

51 Kugla prednja desna kom 1 

52 Amortizeri-prednji par 1 

53 Amortizeri-zadnji par 1 

54 Buksne kabla kom 1 

55 Papučice kabla kom 1 

56 Alternator kom 1 

57 Rotor alternatora kom 1 

58 Stator alternatora kom 1 

59 Diodna ploča alternatora kom 1 

60 Regler alternatora kom 1 

61 Ležaji alternatora kom 1 

62 Remenica alternatora kom 1 

63 Alnaser kom 1 

64 Rotor alnasera kom 1 

65 Stator alnasera kom 1 

66 Bendiks kom 1 

67 Nosač četkica kom 1 

68 Četkice kom 1 

69 Garnitura biksni (čaura) garnitura 1 
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 Табела 16 
 

№ 

Предмет јавне набавке: 
TAM 80 T 50 3.2 B - 1 ком.                           Година 

производ. 1985 год.                        Број шасије: 
850004848 

Jedinica 
mere 

Okvirne 
količine 

1 2 3 4 

1 Sklop motora (hilzna, klip i karike) set 1 

2 Uljna pumpa kom 1 

3 Davač pritiska ulja kom 1 

4 Garnitura dihtunga kom 1 

5 Ležaji radilice garnitura 1 

6 Ventili usisni kom 1 

7 Ventili izduvni kom 1 

8 Vodena pumpa kom 1 

9 Termostart kom 1 

10 Davač temperature kom 1 

11 Garnitura creva za vodu Gar. 1 

12 AC pumpa kom 1 

13 Set kvačila kom 1 

14 Sajla ručne kom 1 

15 Obloge paknova -prednje garnitura 1 

16 Obloge paknova- zadnje garnitura 1 

17 Doboš točka- prednji garnitura 1 

18 Doboš točka- zadnji garnitura 1 

19 Vodena pumpa kom 1 

20 Garnitura za biksnovanje prednjeg trapa kom 1 

21 Gibanj prednji kom 1 

22 Gibanj prednji-prva platna kom 1 

23 Gibanj prednji-druga platna kom 1 

24 Čaure prednjeg gibnja kom 1 

25 Bolcn prednjeg gibnja kom 1 

26 Gibanj zadnji kom 1 

27 Gibanj zadnji-prva platna kom 1 

28 Gibanj zadnji-druga platna kom 1 

29 Čaure zadnjeg gibnja kom 1 

30 Bolcn zadnjeg gibnja kom 1 

31 Amortizeri-prednji par 1 

32 Amortizeri-zadnji par 1 

33 Cilindar točka-prednji par 1 

34 Cilindar točka-zadnji par 1 

35 Rukavac prednjeg točka kom 1 

36 Glavčina prednjeg točka kom 1 

37 Brezon prednjeg točka kom 1 

38 Brezon zadnjeg točka kom 1 

39 Matica brezona kom 1 
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40 Spona-gurajuća kom 1 

41 Spona - poprečna kom 1 

42 Gurajuća spona kom 1 

43 Rukavac zadnjeg točka kom 1 

44 Glavčina zadnjeg točka kom 1 

45 Ležaj prednjeg točka (spoljašnji+unutrašnji) kom 1 

46 Semering prednjeg točka kom 1 

47 Semering zadnjeg točka kom 1 

48 Sajla ručne kočnice (leva+desna) par 1 

49 Sajla gasa kom 1 

50 Krst kardana kom 1 

51 Konusni i tanjirasti zupčanik diferencijala par 1 

52 Sajla gasa kom 1 

53 Set kvačila kom 1 

54 Korpa kom 1 

55 Lamela kom 1 

56 Druk ležaj kom 1 

57 Zamajac kom 1 

58 Staklo rotacionog svetla kom 1 

59 Migavac-prednji kom 1 

60 Staklo migavca kom 1 

61 Far prednji kom 1 

62 Stop lampa kom 1 

63 Staklo stop lampe kom 1 

64 Sirena 12V kom 1 

65 Prekidač svetla kom 1 

66 Ručica migavca kom 1 

67 Motor brisača kom 1 

68 Motor ventilatora kom 1 

69 Klema plus kom 1 

70 Klema minus kom 1 

71 Buksne kabla kom 1 

72 Papučice kabla kom 1 

73 Alternator kom 1 

74 Rotor alternatora kom 1 

75 Stator alternatora kom 1 

76 Diodna ploča alternatora kom 1 

77 Regler alternatora kom 1 

78 Ležaji alternatora garnit 1 

79 Remenica alternatora kom 1 

80 Alnaser kom 1 

81 Rotor alnasera kom 1 

82 Stator alnasera kom 1 

83 Bendiks kom 1 
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84 Nosač četkica kom 1 

85 Četkice kom 1 

86 Garnitura biksni (čaura) garnit 1 

87 Bočni retrovizor-ogledalo kom 1 

    

 

 

 

 

 

    

 
 

Табела 17 
 

№ 

Предмет јавне набавке: 
ZASTAVA NEW RIVAL 49.10 - 1 ком.                           

Година производ. 2008 год.                        Број 
шасије: ZCFC497000Z016036 

Jedinica 
mere 

Okvirne 
količine 

1 2 3 4 

1 Set zupčastog kaiša sa španerima set 1 

2 Vodena pumpa kom 1 

3 Termostat kom 1 

4 Davač temperature kom 1 

5 Turbina kom 1 

6 Set (Klip,karike,hilzne) kom 1 

7 Karike kom 1 

8 Ležaji radilice-osnovni garnitura 1 

9 Ležaji radilice-leteći garnitura 1 

10 Čaura male pesnice kom 1 

11 Šipka merača ulja kom 1 

12 Uljna pumpa kom 1 

13 Davač pritiska ulja kom 1 

14 Ventil-usisni kom 1 

15 Ventil-izduvni kom 1 

16 Garnitura dihtunga kom 1 

17 Bregasta osovina kom 1 

18 Garnitura creva za vodu garnitura 1 

19 Hladanjak kom 1 

20 Set kvačila kom 1 

21 Korpa kvačila kom 1 

22 Lamela kom 1 

23 Druk ležaj kom 1 

24 Krst kardana kom 1 

25 Pločice prednjeg točka garnitura 1 

26 Disk prednjeg točka kom 1 

27 Klešta kočiona kom 1 

28 Creva kočiona-prednja kom 1 

29 Glavčina prednjeg točka kom 1 

30 Ležaj prednjeg točka kom 1 
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31 Paknovi zadnjih točkova garnitura 1 

32 Obloge pakna-zadnje garnitura 1 

33 Opruge paknova garnitura 1 

34 Ekscentar pakna kom 1 

35 Al – zakovica kom 1 

36 Cilindar zadnjeg točka kom 1 

37 Glavni kočioni cilindar kom 1 

38 Servo aparat kom 1 

39 Prednji branik kom 1 

40 Migavac-prednji kom 1 

41 Ručice migavaca kom 1 

42 Far prednji kom 1 

43 Stop lampa kom 1 

44 Staklo stop lampe kom 1 

45 Motor brisača kom 1 

46 Poluge brisača kom 1 

47 Metlice brisača kom 1 

48 Ručice brisača kom 1 

49 Motor grejača kabine kom 1 

50 Staklo rotacionog svetla kom 1 

51 Sirena 12V kom 1 

52 Garnitura za biksnovanje prednjeg trapa kom 1 

53 Gibanj prednji kom 1 

54 Gibanj prednji-prva platna kom 1 

55 Gibanj prednji-druga platna kom 1 

56 Čaure prednjeg gibnja kom 1 

57 Bolcn prednjeg gibnja kom 1 

58 Gibanj zadnji kom 1 

59 Gibanj zadnji-prva platna kom 1 

60 Gibanj zadnji-druga platna kom 1 

61 Čaure zadnjeg gibnja kom 1 

62 Bolcn zadnjeg gibnja kom 1 

63 Amortizeri-prednji par 1 

64 Amortizeri-zadnji par 1 

65 Klema plus par 1 

66 Klema minus par 1 

67 Buksne kabla par 1 

68 Papučice kabla par 1 

69 Alternator par 1 

70 Rotor alternatora par 1 

71 Stator alternatora par 1 

72 Nosač četkica alternatora (regler) kom 1 

73 Diodna ploča alternatora par 1 

74 Regler alternatora par 1 
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75 Ležaji alternatora garnit 1 

76 Remenica alternatora kom 1 

77 Alnaser kom 1 

78 Rotor alnasera kom 1 

79 Stator alnasera kom 1 

80 Bendiks kom 1 

81 Nosač četkica kom 1 

82 Četkice kom 1 

83 Garnitura biksni (čaura) kom 1 

84 Kvaka vrata bez ključa kom 1 

85 Kvaka vrata sa ključem kom 1 

86 Uložak brave vrata kom 1 

87 Brava vrata kom 1 

88 Podizač stakla kom 1 

 

   

 

   

 

 
Табела 18  

 

№ 

Предмет јавне набавке: 
ZASTAVA TURBO RIVAL 40.10 - 1 ком.                           

Година производ. 2002 год.                        Број 
шасије: ZCFC4070103601838 

Jedinica 
mere 

Okvirne 
količine 

1 2 3 4 

1 Set zupčastog kaiša sa španerima set 1 

2 Vodena pumpa kom 1 

3 Termostat kom 1 

4 Davač temperature kom 1 

5 Turbina kom 1 

6 Set (Klip,karike,hilzne) kom 1 

7 Karike kom 1 

8 Ležaji radilice-osnovni garnitura 1 

9 Ležaji radilice-leteći garnitura 1 

10 Čaura male pesnice kom 1 

11 Šipka merača ulja kom 1 

12 Uljna pumpa kom 1 

13 Davač pritiska ulja kom 1 

14 Ventil-usisni kom 1 

15 Ventil-izduvni kom 1 

16 Garnitura dihtunga kom 1 

17 Bregasta osovina kom 1 

18 Garnitura creva za vodu garnitura 1 

19 Hladanjak kom 1 

20 Set kvačila kom 1 

21 Korpa kvačila kom 1 

22 Lamela kom 1 

23 Druk ležaj kom 1 
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24 Krst kardana kom 1 

25 Pločice prednjeg točka garnitura 1 

26 Disk prednjeg točka kom 1 

27 Klešta kočiona kom 1 

28 Creva kočiona-prednja kom 1 

29 Glavčina prednjeg točka kom 1 

30 Ležaj prednjeg točka kom 1 

31 Paknovi zadnjih točkova garnitura 1 

32 Obloge pakna-zadnje garnitura 1 

33 Opruge paknova garnitura 1 

34 Ekscentar pakna kom 1 

35 Al – zakovica kom 1 

36 Cilindar zadnjeg točka kom 1 

37 Glavni kočioni cilindar kom 1 

38 Servo aparat kom 1 

39 Prednji branik kom 1 

40 Migavac-prednji kom 1 

41 Ručice migavaca kom 1 

42 Far prednji kom 1 

43 Stop lampa kom 1 

44 Staklo stop lampe kom 1 

45 Motor brisača kom 1 

46 Poluge brisača kom 1 

47 Metlice brisača kom 1 

48 Ručice brisača kom 1 

49 Motor grejača kabine kom 1 

50 Staklo rotacionog svetla kom 1 

51 Sirena 12V kom 1 

52 Garnitura za biksnovanje prednjeg trapa kom 1 

53 Gibanj prednji kom 1 

54 Gibanj prednji-prva platna kom 1 

55 Gibanj prednji-druga platna kom 1 

56 Čaure prednjeg gibnja kom 1 

57 Bolcn prednjeg gibnja kom 1 

58 Gibanj zadnji kom 1 

59 Gibanj zadnji-prva platna kom 1 

60 Gibanj zadnji-druga platna kom 1 

61 Čaure zadnjeg gibnja kom 1 

62 Bolcn zadnjeg gibnja kom 1 

63 Amortizeri-prednji par 1 

64 Amortizeri-zadnji par 1 

65 Klema plus par 1 

66 Klema minus par 1 

67 Buksne kabla par 1 
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68 Papučice kabla par 1 

69 Alternator par 1 

70 Rotor alternatora par 1 

71 Stator alternatora par 1 

72 Nosač četkica alternatora (regler) kom 1 

73 Diodna ploča alternatora par 1 

74 Regler alternatora par 1 

75 Ležaji alternatora garnit 1 

76 Remenica alternatora kom 1 

77 Alnaser kom 1 

78 Rotor alnasera kom 1 

79 Stator alnasera kom 1 

80 Bendiks kom 1 

81 Nosač četkica kom 1 

82 Četkice kom 1 

83 Garnitura biksni (čaura) kom 1 

84 Kvaka vrata bez ključa kom 1 

85 Kvaka vrata sa ključem kom 1 

86 Uložak brave vrata kom 1 

87 Brava vrata kom 1 

88 Podizač stakla kom 1 

 

   

 
 

Табела 19 
 

№ 

Предмет јавне набавке: 
MERCEDES SPRINTER 208 CDI - 1 ком.                           

Година производ. 2003 год.                        Број 
шасије: WDB9026221R560970 

Jedinica 
mere 

Okvirne 
količine 

1 2 3 4 

1 Set zupčastog kaiša sa španerima set 1 

2 Vodena pumpa kom 1 

3 Termostat kom 1 

4 Davač temperature kom 1 

5 Turbina kom 1 

6 Set (Klip,karike,hilzne) kom 1 

7 Karike kom 1 

8 Ležaji radilice-osnovni garnitura 1 

9 Ležaji radilice-leteći garnitura 1 

10 Čaura male pesnice kom 1 

11 Uljna pumpa kom 1 

12 Davač pritiska ulja kom 1 

13 Ventil-usisni kom 1 

14 Ventil-izduvni kom 1 

15 Garnitura dihtunga kom 1 

16 Bregasta osovina kom 1 

17 Garnitura creva za vodu garnitura 1 
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18 Hladanjak kom 1 

19 Set kvačila kom 1 

20 Korpa kvačila kom 1 

21 Lamela kom 1 

22 Druk ležaj kom 1 

23 Krst kardana kom 1 

24 Pločice prednjeg točka garnitura 1 

25 Disk prednjeg točka kom 1 

26 Klešta kočiona kom 1 

27 Creva kočiona-prednja kom 1 

28 Glavčina prednjeg točka kom 1 

29 Ležaj prednjeg točka kom 1 

30 Paknovi zadnjih točkova kom 1 

31 Opruge paknova garnitura 1 

32 Cilindar zadnjeg točka kom 1 

33 Glavni kočioni cilindar kom 1 

34 Servo aparat kom 1 

35 Prednji branik kom 1 

36 Migavac-prednji kom 1 

37 Ručice migavaca kom 1 

38 Far prednji kom 1 

39 Stop lampa kom 1 

40 Staklo stop lampe kom 1 

41 Motor brisača kom 1 

42 Poluge brisača kom 1 

43 Metlice brisača kom 1 

44 Ručice brisača kom 1 

45 Motor grejača kabine kom 1 

46 Rotaciono svetlo 12V kom 1 

47 Staklo rotacionog svetla kom 1 

48 Sirena 12V kom 1 

49 Garnitura za biksnovanje prednjeg trapa kom 1 

50 Gibanj prednji kom 1 

51 Gibanj prednji-prva platna kom 1 

52 Gibanj prednji-druga platna kom 1 

53 Čaure prednjeg gibnja kom 1 

54 Bolcn prednjeg gibnja kom 1 

55 Gibanj zadnji kom 1 

56 Gibanj zadnji-prva platna kom 1 

57 Čaure zadnjeg gibnja kom 1 

58 Bolcn zadnjeg gibnja kom 1 

59 Odbojnik zadnjeg gibnja kom 1 

60 Amortizeri-prednji par 1 

61 Amortizeri-zadnji par 1 
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62 Buksne kabla kom 1 

63 Papučice kabla kom 1 

64 Alternator kom 1 

65 Rotor alternatora kom 1 

66 Stator alternatora kom 1 

67 Diodna ploča alternatora kom 1 

68 Regler alternatora kom 1 

69 Ležaji alternatora kom 1 

70 Remenica alternatora kom 1 

71 Alnaser kom 1 

72 Rotor alnasera kom 1 

73 Stator alnasera kom 1 

74 Bendiks kom 1 

75 Nosač četkica kom 1 

76 Četkice kom 1 

77 Garnitura biksni (čaura) garnitura 1 

 

  

 

 
 

 

 

 
Табела 20 

 

 

№ 

Предмет јавне набавке: 
FIAT DUCATO - 1 ком.                           Година 
производ. 2005 год.                        Број шасије: 

ZFA24400007561251 

Jedinica 
mere 

Okvirne 
količine 

1 2 3 4 

1 Set zupčastog kaiša sa španerima set 1 

2 Vodena pumpa kom 1 

3 Termostat kom 1 

4 Davač temperature kom 1 

5 Turbina kom 1 

6 Set (Klip,karike,hilzne) kom 1 

7 Karike kom 1 

8 Ležaji radilice-osnovni garnitura 1 

9 Ležaji radilice-leteći garnitura 1 

10 Čaura male pesnice kom 1 

11 Šipka merača ulja kom 1 

12 Uljna pumpa kom 1 

13 Davač pritiska ulja kom 1 

14 Ventil-usisni kom 1 

15 Ventil-izduvni kom 1 

16 Garnitura dihtunga kom 1 

17 Bregasta osovina kom 1 

18 Garnitura creva za vodu garnitura 1 

19 Hladanjak kom 1 

20 Set kvačila kom 1 

21 Korpa kvačila kom 1 
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22 Lamela kom 1 

23 Druk ležaj kom 1 

24 Krst kardana kom 1 

25 Pločice prednjeg točka garnitura 1 

26 Disk prednjeg točka kom 1 

27 Klešta kočiona kom 1 

28 Creva kočiona-prednja kom 1 

29 Glavčina prednjeg točka kom 1 

30 Ležaj prednjeg točka kom 1 

31 Paknovi zadnjih točkova kom 1 

32 Opruge paknova garnitura 1 

33 Cilindar zadnjeg točka kom 1 

34 Glavni kočioni cilindar kom 1 

35 Servo aparat kom 1 

36 Prednji branik kom 1 

37 Migavac-prednji kom 1 

38 Ručice migavaca kom 1 

39 Far prednji kom 1 

40 Stop lampa kom 1 

41 Staklo stop lampe kom 1 

42 Motor brisača kom 1 

43 Poluge brisača kom 1 

44 Metlice brisača kom 1 

45 Ručice brisača kom 1 

46 Motor grejača kabine kom 1 

47 Staklo rotacionog svetla kom 1 

48 Sirena 12V kom 1 

49 Garnitura za biksnovanje prednjeg trapa kom 1 

50 Gibanj prednji kom 1 

51 Gibanj prednji-prva platna kom 1 

52 Gibanj prednji-druga platna kom 1 

53 Čaure prednjeg gibnja kom 1 

54 Bolcn prednjeg gibnja kom 1 

55 Gibanj zadnji kom 1 

56 Gibanj zadnji-prva platna kom 1 

57 Gibanj zadnji-druga platna kom 1 

58 Čaure zadnjeg gibnja kom 1 

59 Bolcn zadnjeg gibnja kom 1 

60 Amortizeri-prednji par 1 

61 Amortizeri-zadnji par 1 

62 Klema plus par 1 

63 Klema minus par 1 

64 Buksne kabla par 1 

65 Papučice kabla par 1 



   

122/516 

 

 

 

 
 

66 Alternator par 1 

67 Rotor alternatora par 1 

68 Stator alternatora par 1 

69 Nosač četkica alternatora (regler) kom 1 

70 Diodna ploča alternatora par 1 

71 Regler alternatora par 1 

72 Ležaji alternatora garnit 1 

73 Remenica alternatora kom 1 

74 Alnaser kom 1 

75 Rotor alnasera kom 1 

76 Stator alnasera kom 1 

77 Bendiks kom 1 

78 Nosač četkica kom 1 

79 Četkice kom 1 

80 Garnitura biksni (čaura) kom 1 

81 Kvaka vrata bez ključa kom 1 

82 Kvaka vrata sa ključem kom 1 

83 Uložak brave vrata kom 1 

84 Brava vrata kom 1 

85 Podizač stakla kom 1 

 

  

 

    

 
 

Табела 21 
 

№ Potrošni i elektromaterijal za teretni program 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

1 2 3 4 

1 Sijalica 12V40/45w-šešir kom 1 

2 Sijalica 12V 60/65wH4 kom 1 

3 Sijalica 12V 60/65H7 kom 1 

4 Sijalica 12V 21W kom 1 

5 Sijalica 12V 5W kom 1 

6 Sijalica 12V H1 kom 1 

7 Sijalica 12V H3 kom 1 

8 Sijalica 12V H4 kom 1 

9 Sijalica 12V 3W obična kom 1 

10 Sijalica 12V 3W ubodna kom 1 

11 Sijalica 12V 1,2W ubodna kom 1 

12 Sijalica 12V 21W žuta kom 1 

13 Sijalica 12V 5W sulfidna kom 1 

14 Sijalica 12V 4W kom 1 

15 Sijalica 12V 10W kom 1 

16 Sijalica 24V 50/55W šešir kom 1 

17 Sijalica 24V 70/75W H4 kom 1 

18 Sijalica 24V H7 kom 1 
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19 Sijalica 24V 21W kom 1 

20 Sijalica 24V 4W kom 1 

21 Sijalica 24V 5W kom 1 

22 Sijalica 24V H1 kom 1 

23 Sijalica 24V H3 kom 1 

24 Sijalica 24V 3W kom 1 

25 Sijalica 24V 3W ubodna kom 1 

26 Sijalica 24V 1,2W ubodna kom 1 

27 Sijalica 24V 21W žuta kom 1 

28 Sijalica 24V 5W sulfidna kom 1 

29 Sijalica 24V 10W kom 1 

30 Stop lampa 345x136 5 polja kom 1 

31 Osvetljenje registarske tablice kom 1 

32 Osigurači 5A kom 1 

33 Osigurači 7A kom 1 

34 Osigurači 10A kom 1 

35 Osigurači 16A kom 1 

36 Osigurači 25A kom 1 

37 Osigurač nožasti 5A-30A kom 1 

38 Osigurač nožasti (mali) 5A-30A kom 1 

39 Gabaritno svetlo crveno kom 1 

40 Gabaritno svetlo belo kom 1 

41 Gabaritno svetlo žuto kom 1 

42 Radni far LED 48w16 dioda kom 1 

43 Radni far 100x100 H3 kom 1 

44 Rotaciono svetlo 12V kom 1 

45 Rotaciono svetlo 24V kom 1 

46 Rotaciono svetlo 12V na magnet kom 1 

47 Rotaciono svetlo 24V na magnet kom 1 

48 Rotaciono svetlo 12V LED kom 1 

49 Rotaciono svetlo 24V LED kom 1 

50 Staklo rotacionog svetla kom 1 

51 Fluorescentna bezbednosna refletujuća traka     

za kamione oznake: ECE 104 Class C m' 1 

52 Fluorescentna bezbednosna refletujuća traka     

za kamione oznake: ECE 104 Class C (za cisterne) m' 1 

53 Tabla za obeležavanje kamiona-teretna vozila par 1 

54 Trougao signalni-za spora vozila kom 1 

55 Metllice brisača 400mm kom 1 

56 Metllice brisača 450mm kom 1 

57 Metllice brisača 500mm kom 1 

58 Metllice brisača 550mm kom 1 

59 Metllice brisača 600mm kom 1 

60 Metllice brisača 650mm kom 1 
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61 Metllice brisača 700mm kom 1 

62 Čistač kočnica 750ml kom 1 

63 Rebrasto crevo-Kopeks fi80 kom 1 

64 Pucval 1/1 kom 1 

65 Odvijač sprej 300ml kom 1 

66 Sprej WD 240ml kom 1 

67 Sprej za čišćenje kočnica kom 1 

68 Tečnost za čišćenje motora  K2  5/1  kom 1 

69 Diht masa Reinz 200ml kom 1 
 
Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда. 

Уговор ће се реализовати по јединичним ценама из понуде до укупне уговорене вредности 
набавке. 

 

 

 

Списак возила са бројевима шасије и бројевима мотора, ради лакшег 

дефинисања и идетификације резервних делова за наведена возила која су 

предмет Јавне набавке биће прослеђен одмах након потписивања уговора 

изабраном понуђачу 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПАРТИЈА 2 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА АУТОЧИСТИЛИЦУ   

,,DULEVO COMMANDO” 

Ред. 

број 
Резервни део 

Каталошки 

број 

Количина 

(ком) 

1 2 3 4 

1. Гасни филтер мотора D65VT50 1 

2. Пумпа за гориво D65JB50 1 

3. Управљачки цилиндар 5260044805 1 

4. Кочиона папуча DAC8500000 4 

5. Водена пумпа мотора D75N1A0000 1 

6. Спојница D990600000 1 
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7 Уложак филтера моторног уља D73D700000 1 

8 Уложак филтера ваздуха D800500000 1 

9 Секундарни уложак D800600000 1 

10 Уложак хидрауличког филтера D73G500000 1 

11 Соленоидни вентил D69A300000 1 

12 Соленоидни вентил D69A100000 1 

13 Водена пумпа 12v D75U500000 1 

14 Бобина 12v D697600000 1 

15 Бобина 12v D698800000 1 

16 Обртни точак C321000000 2 

17 Алтернатор E360900000 1 

18 Каиш алтернатора D081100000 1 

19 Стартер  Е291800000 1 

20 Задње светло/стоп Е091300000 1 

21 Задњи показивач правца Е091400000 1 

22 Округли задњи рефлектор Е202000000 1 

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА АУТОЧИСТИЛИЦУ 

 ,,DULEVO 5000 EVOLUTION” 

Ред. 
Резервни део 

Каталошки 

број 

Количина 

број (ком) 

1 2 3 4 

1 Филтер ваздуха D804000000 1 

2 Филтер ваздуха D800900000 1 

3 Филтер горива D651U00000 1 

4 Филтер уља D6501P0000 1 

5 
Каиш компресора-

алтернатора 
D65QM00000 1 

6 
Уложак хидрауличког 

филтера 
D73G500000 1 

7 
Заптивка против 

прашине 
6177760528 2 

8 Бочна заптивка 6110046FCL 4 

9 Задња заптивка 6177340320 2 

10 
Заптивка штитник од 

шљунка 
6117340979 2 

13 Гумене лопатице 6170046244 11 

17 
Плочице ручне 

кочнице 
D76D700000 1 
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18 
Плочице предњих 

кочница 
D76D700000 1 

19 
Плочице задњих 

кочница 
D76D700000 1 

21 Електро вентил 24V D699300000 1 

22 Десни бочни клизач 5040042956 2 

23 Леви бочни клизач 5040042956 1 

24 Десна бочна заптивка 6276141687 3 

25 Лева бочна заптивка 6276141686 1 

27 Носач четке 6225260331 1 

30 Гума спојнице пумпе C118800000 1 

31 Потенциомер E461200000 1 

32 Усисно црево D.150 6000046404 1 

33 
Цилиндар за подизање 

четке 
5260041651 1 

34 Хидраулички мотор D66B100000 1 

35 Гумена доња круна 6040046ALF 1 

36 Горња круна 6250046242 1 

37 Каиш 5030046245 1 

38 Управњачка спона DAN1900000 1 

39 
Управљачки 

цилиндар 
DAN9500000 1 

40 Ротационо светло E062400000 1 

41 Бобина 24V D717300000 1 

42 Вентилатор 6350040081 1 

43 
Хидраулички мотор 

вентилатора 
D66D500000 1 

44 Врећасти филтер 6208140086 1 

45 
Уложак уљног 

филтера 
D73G500000 1 

46 Уљни штапић D6502K0000 1 

47 Каиш компресора D65QM00000 1 

48 Затезач каиша D6501E0000 1 
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49 Ременица D6501F0000 1 

50 Ременица D6501W0000 1 

51 Хидрауличка пумпа D75QV00000 1 

52 Хидрауличка пумпа D75Z100000 1 

53 Контејнер за течност C190600000 1 

54 Прекидач паљења Е156100000 1 

55 
Реле са меморијом 24V 

5A 
E334700000 1 

56 Алтернатор 24V90A D649700000 1 

57 Анласер 24V D649900000 1 

 
 

 

 
УСЛОВ: За Партију бр.2  

 Аутичистилице (Dulevo Commando, Dulevo 5000 Evolution) неопходно је да је Понуђач овлашћен 

од стране произвођача за продају резервних делова за чистилице Dulevo Commando, Dulevo 5000 Evolution 

 

ДОКАЗ: 

 Овлашћење произвођача за продају резервних делова за чистилице Dulevo Commando, Dulevo 5000 

Evolution 

 
 

Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда. 

Уговор ће се реализовати по јединичним ценама из понуде до укупне уговорене вредности 
набавке. 

 
 
 

Партија 3. - Путничка возила  
 

Делови за путничка возила марке „ЗАСТАВА“  
 

Табела 1. 

- Застава ,,скала 55” 

Група 
Ред. 

број 

Предмет јавне набавке 

Застава скала 55, 2007 год., 

40,5 KW - 2 ком 

Оквирне 

количине 

(ком) 

 1 2 3 

I ГРУПА ДЕЛОВА: МОТОР  

 1 Аксијални лежајеви коленастог 

вратила 

1 

 2 Основни лежај коленастог вратила 1 

 3 Летећи лежај коленастог вратила 1 

 4 Коленасто вратило 1 

 5 Кошуљице блока (хилзна) 1 
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 7 Склоп клип и клипни прстенови 1 

 9 Брегаста осовина 1 

 10 Чеп картера 1 

 11 Чеп за наливање уља 1 

 12 Кућиште брегасте осовине 1 

 13 Глава мотора 1 

 14 Брезон главе мотора (комплет) 1 

 15 Картер мотора 1 

 17 Клипњача 1 

 18 Мерач нивоа уља у мотору 1 

 19 Носач мотора-бочни 1 

 20 Носач мотора-задњи 1 

 21 Пумпа за уље 1 

 22 Ременица радилице 1 

 24 Вентил издувни 1 

 25 Вентил усисни 1 

 26 Вентилатор-главни 1 

 27 Вођице вентила 1 

 28 Замајац мотора 1 

 29 Ременица брегастог вратила 1 

 30 Зупчаник радилице 1 

 31 Заптивач декла вентила 1 

 32 Карике мотора 1 

 33 Гарнитура дихтунга мотора 1 

II СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА  

 1 Црева довода горива 1 

 2 Филтер горива 1 

 3 Резервоар горива 1 

 4 Уложак дизне 1 

 5 Чеп резервоара за гориво 1 

III ТРАНСМИСИЈА  

 1 брезон главчине 1 

 2 главчина точка - задња 1 

 3 Главчина точка- предња 1 

 4 јабучица ручице мењача 1 

 5 корпа квачила 1 

 6 ламела квачила 1 

 7 носач мењача 1 

 8 педала квачила 1 

 9 полуосовина Д 1 

 10 полуосовина Л 1 

 11 Зглоб полуосовине до мењача 1 

 12 Хомокинетички зглоб 1 

 13 потисни лезај 1 

 14 ручица мењача 1 

IV ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ  

 1 Амортизер предњег вешања 1 

 2 Амортизер задњег вешања 1 

 3 брезон задњег точка копл. 1 

 4 Осцилујуће раме предњег точка 1 

 5 Баланс штангла 1 

 6 гумице баланс штангле кпл (предње) 1 

 7 лежај предњег точка 1 

 8 лежај задњег точка 1 

 9 Носач амортизера са лежајем 1 
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 10 Опруге амортизера 1 

V УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ  

 1 Точак управљача-волан 1 

 2 вратило управљача 1 

 3 крај споне Д  1 

 4 крај споне Л  1 

 5 Крајница Д 1 

 6 Крајница Л 1 

 7 Летва волана 1 

VI КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ  

 1 Главни кочиони цилиндар 1 

 2 Плочице предњих точкова 1 

 3 Кочионе облоге задњег точка 1 

 4 Предње кочионо црево Л+Д 1 

 5 Задње кочионо црево Л+Д 1 

 6 Кочиона клешта - предња Л+Д 1 

 7 Добоши  1 

 8 Сајла ручне кочнице  1 

 9 Цилиндар точка 1 

 10 Посуда за УК уље 1 

VII ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА  

 1 алтернатор 12В 1 

 2 аутомат алнасера  1 

 3 аутомат мигаваца 12В 1 

 4 лежај алтернатора 1 

 5 реглер алтернатора 1 

 6 електро мотор вентилатора грејача 

кабине 

1 

 7 електро покретач комплет-алнасер 1 

 8 лампе осветљења за таблице 1 

 9 мотор брисача 1 

 10 Полуге брисача 1 

 11 намотаји статора алтернатора 1 

 12 намотаји статора електропокретача 1 

 13 носач алтенатора 1 

 14 носач четкица ел. покретача 1 

 15 поклопац алтернатора 1 

 16 посуда за прање ветробрана са 

мотором 

1 

 17 посуда за антифриз 1 

 18 аутомат притиска уља у мотору 1 

 19 аутомат температуре мотора 1 

 20 прекидач 4 мигавца 1 

 21 прекидач вентилатора 1 

 22 регулатор напона алтернатора 12В 1 

 23 Бендикс електро покретача 1 

 24 ременица алтенатора 1 

 25 ретровизори Л+Д 1 

 26 ротор електро покретача 1 

 27 ротор алтенатора 1 

 28 сирена 12В 1 

 29 сисице-прскалице за воду 1 

 30 стоп лампа Д 1 

 31 стоп лампа Л 1 

 32 аутомат стоп светла  1 
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 33 грејач кабине са малим хладњаком 

кпл 

1 

 34 аутомат рикверц светла 1 

 35 фар десни (комплет) 1 

 36 фар леви (комплет) 1 

 37 Бонбина 1 

 38 Разводник паљења 1 

 39 Разводна капа 1 

 40 Разводна рука 1 

 41 Комутатор 1 

 42 Свећице мотора 1 

 43 Каблови свећица мотора 1 

VIII ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, СТАКЛА  

 1 блатобран Л + Д 1 

 2 бочно стакло на вратима Л+Д 1 

 3 браник предњи 1 

 4 браник задњи 1 

 5 брава врата - квака спољна 1 

 6 брава врата унутрашња кпл. 1 

 7 бравица врата касете за документа 1 

 8 граничник за врата 1 

 9 кедер предњи - ветробранског стакло 1 

 10 Подкрило Л+Д 1 

 11 предње ветробранско стакло 1 

 12 предњи везни лим 1 

 13 пумпа перача ветробранског стакла 1 

 14 Подизач стакла Л+Д 1 

 15 ручица за отварање врата 

(унутрашња) 

1 

 16 украсна маска  1 

 17 врата Л+ Д кпл 1 

 18 задње ветробран стакло  1 

IX СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ  

 1 чеп резервоара расхладне течности 1 

 2 хладњак 1 

 3 поклопац кућишта термостата 1 

 4 Термостат 1 

 5 Термодавач 1 

 6 водена пумпа кпл. 1 

 7 заптивач водене пумпе 1 

X ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ  

 1 дихтунг - заптивач усисне гране до 

мотора 

1 

 2 гумени носач ауспуха 1 

 3 издувна грана 1 

 4 издувни лонац ауспуха 1 

 5 кућиште филтера ваздуха 1 

 6 прва издувна цев ауспуха 1 

 7 усисна грана 1 

 8 вијак издувне гране 1 

 9 Задњи издувни лонац 1 

 

 
Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда. 

Уговор ће се реализовати по јединичним ценама из понуде до укупне уговорене вредности 
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набавке. 

 

 
 

PARTIJA 4. - PUTNIČKA VOZILA-STRANI PROGRAM 
PROGRAM PUTNIČKIH VOZILA- 

WV;RENAUL;CITROEN;ŠKODA 

    

RENAUL-MEGAN  1.5 DCI; 60KW 

Godina proizvodnje: 2003 god. 

Broj šasije: VF1BM0F0529320074 

red

ni 

bro

j 

naziv jed. mere kom. 

1 Prednji amortizeri kom 1 

2 Zadnji amortizeri '' 1 

3 Šolje amortizera '' 1 

4 Prednji nosač motora '' 1 

5 Zadnji nosač motora '' 1 

6 Pumpa goriva u rezervoaru '' 1 

7 Korpa kvačila '' 1 

8 Lamela '' 1 

9 Potisni (druk) ležaj '' 1 

10 Zamajac '' 1 

11 Kočioni cilindar '' 1 

12 Ležaj točka '' 1 

13 Zglob do točka '' 1 

14 Zglob do menjača '' 1 

15 Mandzetna '' 1 

16 Zadnji silen blokovi '' 1 

17 Zadnji izduvni lonac '' 1 

18 Migavac-prednji '' 1 

19 Zadnje stop svetlo '' 1 

20 Automat migavca '' 1 

21 Klip sa karikama '' 1 

22 Uljna pumpa '' 1 

23 

Garnitura Dihtunga sa dihtungom 

glave '' 1 

24 Ventili (izduvni+usisni) garnitura 1 

25 Ležaji radilice garnitura 1 

26 Prednji podizači bočnog stakla kom 1 

27 Zadnji podizači bočnog stakla '' 1 

28 Ručica migavaca '' 1 
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29 Sajla haube '' 1 

30 Sajla ručne kočnice '' 1 

31 Pločice kočnica-prednje garnitura 1 

32 Pločice kočnica-zadnje garnitura 1 

33 Diskovi kočnica (prednji) par 1 

34 Diskovi kočnica (zadnji) par 1 

35 Pk kaiš sa setom španera kom 1 

36 Zupčasti kaiš sa setom španera '' 1 

37 Vodena pumpa '' 1 

38 Hladnjak kabine '' 1 

39 Hladnjak motora '' 1 

40 Termodavač '' 1 

41 Turbina '' 1 

42 Alnaser '' 1 

43 Bendiks  alnasera '' 1 

44 Rotor alnasera '' 1 

45 Stator alnasera '' 1 

46 Četkice alnasera '' 1 

47 Nosač četkica '' 1 

48 Alternator '' 1 

49 Rotor alternatora '' 1 

50 Stator alternatora '' 1 

51 Diodna ploča '' 1 

52 Regler alternatora '' 1 

53 Ležaji alternatora (garnitura) '' 1 

54 Senzor teperature '' 1 

55 Senzor bregaste '' 1 

    

 

 

 

    

CITROEN XARA PIKASSO  2.0 HDI; 66KW – 2 kom. 

Godina proizvodnje: 2003 god. 

Broj šasije: VF7CHRHYB39536167 

Broj šasije: VF7CHRHYB39666221 

red

ni 

bro

j 

naziv jed. mere kom. 

1 Sajla ručne kočnice kom 1 

2 Sajla kvačila '' 1 

3 Pločice kočnica (prednje) par 1 

4 Diskovi kočnica (prednji) par 1 

5 Prednji nosač motora '' 1 
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6 Zadnji nosač motora '' 1 

7 Pk kaiš sa setom španera '' 1 

8 Zupčasti kaiš sa setom španera '' 1 

9 Vodena pumpa '' 1 

10 Pumpa goriva u rezervoaru '' 1 

11 Korpa kvačila '' 1 

12 Lamela '' 1 

13 Potisni (druk) ležaj '' 1 

14 Kočioni cilindar '' 1 

15 Ležaj točka '' 1 

16 Zglob do točka '' 1 

17 Zglob do menjača '' 1 

18 Mandzetna '' 1 

19 Zadnji silen blokovi '' 1 

20 Zadnji izduvni lonac '' 1 

21 Mehanizam podizača stakla, levi '' 1 

22 

Silen blokovi sa čaurama zadnje 

torzije garnitura 1 

23 Pločice kočnica-zadnje '' 1 

24 Diskovi kočnica (zadnji) par 1 

25 Prednji amortizeri par 1 

26 Zadnji amortizeri par 1 

27 Šolje amortizera kom 1 

28 Migavac-prednji kom 1 

29 Zadnje stop svetlo kom 1 

30 Automat migavca kom 1 

31 Klip sa karikama garnitura 1 

32 

Garnitura Dihtunga sa dihtungom 

glave garnitura 1 

33 Ventili (izduvni + usisni) kom 1 

34 Ležaji radilice (leteći + osnovni) garnitura 1 

35 Hladnjak motora kom 1 

36 Hladnjak kabine '' 1 

37 Turbina  '' 1 

38 Davač temperature '' 1 

39 Prednji podizači bočnog stakla '' 1 

40 Zadnji podizači bočnog stakla '' 1 

41 Prekidač podizača stakla '' 1 

42 Ručica migavaca '' 1 

43 Alnaser '' 1 

44 Bendiks  alnasera '' 1 

45 Rotor alnasera '' 1 

46 Stator alnasera '' 1 
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47 Četkice alnasera '' 1 

48 Nosač četkica '' 1 

49 Alternator '' 1 

50 Rotor alternatora '' 1 

51 Stator alternatora '' 1 

52 Diodna ploča '' 1 

53 Regler alternatora '' 1 

54 Ležaji alternatora (garnitura) '' 1 

    

ŠKODA OKTAVIA 1.9 TDI; 74KW 

Godina proizvodnje: 2007 god. 

Broj šasije: TMBDS41U088846937 

red

ni 

bro

j 

naziv jed. mere kom. 

1 Sajla ručne kočnice kom 1 

2 Cilindar kvačila '' 1 

3 Pločice kočnica (prednje) par 1 

4 Diskovi kočnica (prednji) kom 1 

5 Šolje amortizera '' 1 

6 Prednji nosač motora '' 1 

7 Zadnji nosač motora '' 1 

8 Pk kaiš sa setom španera '' 1 

9 Zupčasti kaiš sa setom španera '' 1 

10 Vodena pumpa '' 1 

11 Pumpa goriva u rezervoaru '' 1 

12 Kočioni cilindar-glavni '' 1 

13 Ležaj prednjeg točka '' 1 

14 Ležaj zadnjeg točka '' 1 

15 Zglob do točka '' 1 

16 Zglob do menjača '' 1 

17 Mandzetna '' 1 

18 Zadnji silen blokovi '' 1 

19 Zadnji izduvni lonac '' 1 

20 Migavac-prednji '' 1 

21 Prekidač podizača stakla '' 1 

22 Silen blokovi zadnje torzije garnitura 1 

23 Glavni kočioni cilindar kom 1 

24 Pumpa ABS-a '' 1 

25 Senzor ABS-a (prednji) '' 1 

26 Senzor ABS-a (zadnji) '' 1 

27 Servo aparat '' 1 
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28 Pločice kočnica-zadnje par 1 

29 Diskovi kočnica (zadnji) par 1 

30 Prednji amortizeri par 1 

31 Zadnji amortizeri par 1 

32 

Set kvačila (korpa, lamela i druk 

ležaj) garnitura 1 

33 Plivajući zamajac kom 1 

34 Zadnje stop svetlo kom 1 

35 Klip sa karikama set 1 

36 Karike set 1 

37 

Garnitura Dihtunga sa dihtungom 

glave kom 1 

38 Ventili (izduvni + usisni) garnitura 1 

39 Ležaji radilice (leteći + osnovni) garnitura 1 

40 Hidro podizač kom 1 

41 Tandem pumpa '' 1 

42 Bregasta osovina '' 1 

43 Hladnjak motora '' 1 

44 Hladnjak kabine '' 1 

45 Senzor teperature '' 1 

46 EGR ventil '' 1 

47 Turbina '' 1 

48 Alnaser '' 1 

49 Bendiks  alnasera '' 1 

50 Rotor alnasera '' 1 

51 Stator alnasera '' 1 

52 Četkice alnasera '' 1 

53 Nosač četkica '' 1 

54 Alternator '' 1 

55 Rotor alternatora '' 1 

56 Stator alternatora '' 1 

57 Diodna ploča '' 1 

58 Regler alternatora '' 1 

59 Ležaji alternatora (garnitura) '' 1 

60 Plivajuća remenica '' 1 

61 Prednji podizači bočnog stakla -levi '' 1 

62 Prednji podizači bočnog stakla -desni '' 1 

63 Zadnji podizači bočnog stakla '' 1 

64 Ručica migavaca '' 1 

65 Protokomer '' 1 

66 Senzor nivoa ulja '' 1 

67 Senzor radilice '' 1 

68 Termostat '' 1 
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ŠKODA FABIA 1.4 TDI; 51KW – 2 kom 

Godina proizvodnje: 2009 god. 

Broj šasije: TMBGE45J3A3124093 

Broj šasije: TMBGE45J9A3090046 

red

ni 

bro

j 

naziv jed. mere kom. 

1 Sajla ručne kočnice kom 1 

2 Cilindar kvačila kom 1 

3 Pločice kočnica (prednje) par 1 

4 Diskovi kočnica (prednji) kom 1 

5 Šolje amortizera kom 1 

6 Prednji nosač motora kom 1 

7 Zadnji nosač motora kom 1 

8 Pk kaiš sa setom španera kom 1 

9 Zupčasti kaiš sa setom španera kom 1 

10 Vodena pumpa kom 1 

11 Pumpa goriva u rezervoaru kom 1 

12 Kočioni cilindar-glavni kom 1 

13 Ležaj točka kom 1 

14 Zglob do točka kom 1 

15 Zglob do menjača kom 1 

16 Mandzetna kom 1 

17 Zadnji silen blokovi kom 1 

18 Zadnji izduvni lonac kom 1 

19 Migavac-prednji kom 1 

20 Prekidač podizača stakla kom 1 

21 Silen blokovi zadnje torzije garnitura 1 

22 Pločice kočnica-zadnje par 1 

23 Diskovi kočnica (zadnji) par 1 

24 Prednji amortizeri par 1 

25 Zadnji amortizeri par 1 

26 

Set kvačila (korpa, lamela i druk 

ležaj) garnitura 1 

27 Plivajući zamajac kom 1 

28 Zadnje stop svetlo kom 1 

29 Klip sa karikama kom 1 

30 

Garnitura Dihtunga sa dihtungom 

glave kom 1 

31 Ventili (izduvni + usisni) garnitura 1 
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32 Ležaji radilice (leteći + osnovni) garnitura 1 

33 Hidro podizač kom 1 

34 Bregasta osovina kom 1 

35 Hladnjak motora kom 1 

36 Hladnjak kabine kom 1 

37 Senzor bregaste kom 1 

38 Senzor pritiska turbine kom 1 

39 Prednji podizači bočnog stakla -levi kom 1 

40 Prednji podizači bočnog stakla -desni kom 1 

41 Zadnji podizači bočnog stakla kom 1 

42 Ručica migavaca kom 1 

43 Protokomer kom 1 

44 Senzor nivoa ulja kom 1 

45 Senzor radilice kom 1 

46 Termostat kom 1 

47 EGR ventil kom 1 

48 Turbina kom 1 

49 Alnaser kom 1 

50 Bendiks  alnasera kom 1 

51 Rotor alnasera kom 1 

52 Stator alnasera kom 1 

53 Četkice alnasera kom 1 

54 Nosač četkica kom 1 

55 Alternator kom 1 

56 Rotor alternatora kom 1 

57 Stator alternatora kom 1 

58 Diodna ploča kom 1 

59 Regler alternatora kom 1 

60 Ležaji alternatora (garnitura) kom 1 

61 Plivajuća remenica kom 1 

    

    

    
CITROEN BERLINGO  1.9D; 51KW 

Godina proizvodnje: 2004 god. 

Broj šasije: VF7GBWJYB94144596 
red

ni 

bro

j 

naziv jed. mere kom. 

1 Sajla ručne kočnice kom 1 

2 Sajla kvačila '' 1 

3 Pločice kočnica (prednje) par 1 

4 Diskovi kočnica (prednji) par 1 
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5 Prednji nosač motora '' 1 

6 Zadnji nosač motora '' 1 

7 Pk kaiš sa setom španera '' 1 

8 Zupčasti kaiš sa setom španera '' 1 

9 Vodena pumpa '' 1 

10 Pumpa goriva u rezervoaru '' 1 

11 Korpa kvačila '' 1 

12 Lamela '' 1 

13 Potisni (druk) ležaj '' 1 

14 Kočioni cilindar '' 1 

15 Ležaj točka '' 1 

16 Zglob do točka '' 1 

17 Zglob do menjača '' 1 

18 Mandzetna '' 1 

19 Zadnji silen blokovi '' 1 

20 Zadnji izduvni lonac '' 1 

21 Mehanizam podizača stakla, levi '' 1 

22 

Silen blokovi sa čaurama zadnje 

torzije garnitura 1 

23 Pločice kočnica-zadnje '' 1 

24 Diskovi kočnica (zadnji) par 1 

25 Prednji amortizeri par 1 

26 Zadnji amortizeri par 1 

27 Šolje amortizera kom 1 

28 Migavac-prednji kom 1 

29 Zadnje stop svetlo kom 1 

30 Automat migavca kom 1 

31 Klip sa karikama garnitura 1 

32 

Garnitura Dihtunga sa dihtungom 

glave garnitura 1 

33 Ventili (izduvni + usisni) kom 1 

34 Ležaji radilice (leteći + osnovni) garnitura 1 

35 Hladnjak motora kom 1 

36 Hladnjak kabine '' 1 

37 Turbina  '' 1 

38 Davač temperature '' 1 

39 Prednji podizači bočnog stakla '' 1 

40 Zadnji podizači bočnog stakla '' 1 

41 Prekidač podizača stakla '' 1 

42 Ručica migavaca '' 1 

43 Alnaser '' 1 

44 Bendiks  alnasera '' 1 

45 Rotor alnasera '' 1 
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46 Stator alnasera '' 1 

47 Četkice alnasera '' 1 

48 Nosač četkica '' 1 

49 Alternator '' 1 

50 Rotor alternatora '' 1 

51 Stator alternatora '' 1 

52 Diodna ploča '' 1 

53 Regler alternatora '' 1 

54 Ležaji alternatora (garnitura) '' 1 

    

    

    
VOLKSWAGEN, VW CADDY 1.9 SDI; 51KW 

Godina proizvodnje: 2005 god. 

Broj šasije: WV1ZZZ2KZ6X038434 
red

ni 

bro

j 

naziv jed. mere kom. 

1 Sajla ručne kočnice kom 1 

2 Cilindar kvačila kom 1 

3 Pločice kočnica (prednje) par 1 

4 Diskovi kočnica (prednji) kom 1 

5 Šolje amortizera kom 1 

6 Prednji nosač motora kom 1 

7 Zadnji nosač motora kom 1 

8 Pk kaiš sa setom španera kom 1 

9 Zupčasti kaiš sa setom španera kom 1 

10 Vodena pumpa kom 1 

11 Pumpa goriva u rezervoaru kom 1 

12 Kočioni cilindar-glavni kom 1 

13 Ležaj točka kom 1 

14 Zglob do točka kom 1 

15 Zglob do menjača kom 1 

16 Mandzetna kom 1 

17 Zadnji silen blokovi kom 1 

18 Zadnji izduvni lonac kom 1 

19 Migavac-prednji kom 1 

20 Prekidač podizača stakla kom 1 

21 Silen blokovi zadnje torzije garnitura 1 

22 Pločice kočnica-zadnje par 1 

23 Diskovi kočnica (zadnji) par 1 

24 Prednji amortizeri par 1 

25 Zadnji amortizeri par 1 
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26 

Set kvačila (korpa, lamela i druk 

ležaj) garnitura 1 

27 Plivajući zamajac kom 1 

28 Zadnje stop svetlo kom 1 

29 Klip sa karikama kom 1 

30 

Garnitura Dihtunga sa dihtungom 

glave kom 1 

31 Ventili (izduvni + usisni) garnitura 1 

32 Ležaji radilice (leteći + osnovni) garnitura 1 

33 Hidro podizač kom 1 

34 Bregasta osovina kom 1 

35 Hladnjak motora kom 1 

36 Hladnjak kabine kom 1 

37 Senzor bregaste kom 1 

38 Senzor pritiska turbine kom 1 

39 Prednji podizači bočnog stakla -levi kom 1 

40 Prednji podizači bočnog stakla -desni kom 1 

41 Zadnji podizači bočnog stakla kom 1 

42 Ručica migavaca kom 1 

43 Protokomer kom 1 

44 Senzor nivoa ulja kom 1 

45 Senzor radilice kom 1 

46 Termostat kom 1 

47 EGR ventil kom 1 

48 Turbina kom 1 

49 Alnaser kom 1 

50 Bendiks  alnasera kom 1 

51 Rotor alnasera kom 1 

52 Stator alnasera kom 1 

53 Četkice alnasera kom 1 

54 Nosač četkica kom 1 

55 Alternator kom 1 

56 Rotor alternatora kom 1 

57 Stator alternatora kom 1 

58 Diodna ploča kom 1 

59 Regler alternatora kom 1 

60 Ležaji alternatora (garnitura) kom 1 

61 Plivajuća remenica kom 1 

    

    

    
VOLKSWAGEN, VW CADDY 1.6 TDI;  75 KW 

Godina proizvodnje: 2011 god. 

Broj šasije: WV1ZZZ2KZBX246612 
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red

ni 

bro

j 

naziv jed. mere kom. 

1 Sajla ručne kočnice kom 1 

2 Cilindar kvačila kom 1 

3 Pločice kočnica (prednje) par 1 

4 Diskovi kočnica (prednji) kom 1 

5 Šolje amortizera kom 1 

6 Prednji nosač motora kom 1 

7 Zadnji nosač motora kom 1 

8 Pk kaiš sa setom španera kom 1 

9 Zupčasti kaiš sa setom španera kom 1 

10 Vodena pumpa kom 1 

11 Pumpa goriva u rezervoaru kom 1 

12 Kočioni cilindar-glavni kom 1 

13 Ležaj točka kom 1 

14 Zglob do točka kom 1 

15 Zglob do menjača kom 1 

16 Mandzetna kom 1 

17 Zadnji silen blokovi kom 1 

18 Zadnji izduvni lonac kom 1 

19 Migavac-prednji kom 1 

20 Prekidač podizača stakla kom 1 

21 Silen blokovi zadnje torzije garnitura 1 

22 Pločice kočnica-zadnje par 1 

23 Diskovi kočnica (zadnji) par 1 

24 Prednji amortizeri par 1 

25 Zadnji amortizeri par 1 

26 

Set kvačila (korpa, lamela i druk 

ležaj) garnitura 1 

27 Plivajući zamajac kom 1 

28 Zadnje stop svetlo kom 1 

29 Klip sa karikama kom 1 

30 

Garnitura Dihtunga sa dihtungom 

glave kom 1 

31 Ventili (izduvni + usisni) garnitura 1 

32 Ležaji radilice (leteći + osnovni) garnitura 1 

33 Hidro podizač kom 1 

34 Bregasta osovina kom 1 

35 Hladnjak motora kom 1 

36 Hladnjak kabine kom 1 

37 Senzor bregaste kom 1 

38 Senzor pritiska turbine kom 1 
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39 Prednji podizači bočnog stakla -levi kom 1 

40 Prednji podizači bočnog stakla -desni kom 1 

41 Zadnji podizači bočnog stakla kom 1 

42 Ručica migavaca kom 1 

43 Protokomer kom 1 

44 Senzor nivoa ulja kom 1 

45 Senzor radilice kom 1 

46 Termostat kom 1 

47 EGR ventil kom 1 

48 Turbina kom 1 

49 Alnaser kom 1 

50 Bendiks  alnasera kom 1 

51 Rotor alnasera kom 1 

52 Stator alnasera kom 1 

53 Četkice alnasera kom 1 

54 Nosač četkica kom 1 

55 Alternator kom 1 

56 Rotor alternatora kom 1 

57 Stator alternatora kom 1 

58 Diodna ploča kom 1 

59 Regler alternatora kom 1 

60 Ležaji alternatora (garnitura) kom 1 

61 Plivajuća remenica kom 1 

    

    

    
VOLKSWAGEN, VW TRANSPORTER 2.0 TDI; 75KW 

Godina proizvodnje: 2014 god. 

Broj šasije: WV1ZZZ7HZEH069092 
red

ni 

bro

j 

naziv jed. mere kom. 

1 Sajla ručne kočnice kom 1 

2 Cilindar kvačila kom 1 

3 Pločice kočnica (prednje) par 1 

4 Diskovi kočnica (prednji) kom 1 

5 Šolje amortizera kom 1 

6 Prednji nosač motora kom 1 

7 Zadnji nosač motora kom 1 

8 Pk kaiš sa setom španera kom 1 

9 Zupčasti kaiš sa setom španera kom 1 

10 Vodena pumpa kom 1 

11 Pumpa goriva u rezervoaru kom 1 
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12 Kočioni cilindar-glavni kom 1 

13 Ležaj točka kom 1 

14 Zglob do točka kom 1 

15 Zglob do menjača kom 1 

16 Mandzetna kom 1 

17 Zadnji silen blokovi kom 1 

18 Zadnji izduvni lonac kom 1 

19 Migavac-prednji kom 1 

20 Prekidač podizača stakla kom 1 

21 Silen blokovi zadnje torzije garnitura 1 

22 Pločice kočnica-zadnje par 1 

23 Diskovi kočnica (zadnji) par 1 

24 Prednji amortizeri par 1 

25 Zadnji amortizeri par 1 

26 

Set kvačila (korpa, lamela i druk 

ležaj) garnitura 1 

27 Plivajući zamajac kom 1 

28 Zadnje stop svetlo kom 1 

29 Klip sa karikama kom 1 

30 

Garnitura Dihtunga sa dihtungom 

glave kom 1 

31 Ventili (izduvni + usisni) garnitura 1 

32 Ležaji radilice (leteći + osnovni) garnitura 1 

33 Hidro podizač kom 1 

34 Bregasta osovina kom 1 

35 Hladnjak motora kom 1 

36 Hladnjak kabine kom 1 

37 Senzor bregaste kom 1 

38 Senzor pritiska turbine kom 1 

39 Prednji podizači bočnog stakla -levi kom 1 

40 Prednji podizači bočnog stakla -desni kom 1 

41 Zadnji podizači bočnog stakla kom 1 

42 Ručica migavaca kom 1 

43 Protokomer kom 1 

44 Senzor nivoa ulja kom 1 

45 Senzor radilice kom 1 

46 Termostat kom 1 

47 EGR ventil kom 1 

48 Turbina kom 1 

49 Alnaser kom 1 

50 Bendiks  alnasera kom 1 

51 Rotor alnasera kom 1 

52 Stator alnasera kom 1 
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53 Četkice alnasera kom 1 

54 Nosač četkica kom 1 

55 Alternator kom 1 

56 Rotor alternatora kom 1 

57 Stator alternatora kom 1 

58 Diodna ploča kom 1 

59 Regler alternatora kom 1 

60 Ležaji alternatora (garnitura) kom 1 

61 Plivajuća remenica kom 1 
 

    

    

Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда. 

Уговор ће се реализовати по јединичним ценама из понуде до укупне уговорене вредности 
набавке. 

 

Партија 5: Трактори 

 

 IMT 539 - 10 komada 

redni 

broj 
naziv jed. mere kom. 

1 Električni uređaji i instalacije   

1 Kontrolna sijalica punjenja alternatora kom 1 

2 Kutija osigurača '' 1 

3 Osigurač keramički 16A '' 1 

4 Osigurač keramički 25A '' 1 

5 Potezni prekidač '' 1 

6 Prekidač migavaca '' 1 

7 Grajač motora12V '' 1 

8 Automat migavca12V '' 1 

9 Prekidač paljenja svetla sa buksnom '' 1 

10 Prekidač paljenja-start '' 1 

11 Prekidač stop svetla mehanički '' 1 

12 Prekidač kontakta sigurnosni '' 1 

13 Zaštitna guma sigurnosnog prekidača '' 1 

14 Sirena jednoglasna 12V '' 1 

15 Motor brisača '' 1 

16 Ručica brisača sa metlicom '' 1 

17 Redna klema 6 polova '' 1 

18 Ampermetar 12V '' 1 

19 Manometar pritiska ulja u motoru '' 1 

20 Manometar pritiska vazduha  '' 1 
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21 Termometar mehanički 1m '' 1 

22 Traktometar  '' 1 

23 Sajla traktometra '' 1 

24 Indikator pritiska ulja M8x1 '' 1 

25 Alternator 14V 33A '' 1 

26 Rotor alternatora '' 1 

27 Stator alternatora '' 1 

28 Regler alternatora '' 1 

29 Anlaser 12V 3 kW '' 1 

30 Automat anlasera '' 1 

31 Bendiks anlasera '' 1 

 
 

 

32 Rotor anlasera kom 1 

33 Nosač četkica '' 1 

34 Čaura anlasera '' 1 

35 Četkica anlasera 12V 3kW '' 1 

36 Far prednji traktorski '' 1 

37 Far radni sa prekidačem '' 1 

38 Far radni četvrtasti '' 1 

39 Električna instalacija '' 1 

40 Stop lampa leva pravougaona '' 1 

41 Stop lampa desna pravougaona '' 1 

42 Stop lampa leva zaobljena '' 1 

43 Stop lampa desna zaobljena '' 1 

44 Stop lampa leva četvrtasta '' 1 

45 Stop lampa desna četvrtasta '' 1 

46 Sijalica 12V 1.2W 2X4.6d - ubodna '' 1 

47 Sijalica 12V 2W BA7s '' 1 

48 Sijalica 12V 4W BA9s '' 1 

49 Sijalica 12V 4W BA15s '' 1 

50 Sijalica 12V C 5W SV8.5 - sulfudna '' 1 

51 Sijalica 12V C 10W SV8.5 - sulfudna '' 1 

52 Sijalica 12V P 21W BA15s '' 1 

53 Sijalica 12V P 21/5W BA15s '' 1 

54 Sijalica 12V P 35W BA20s '' 1 

55 Sijalica 12V R2 45/40 W P45t-41 sa šeširom '' 1 

56 Sijalica 12V P 35/30 W BA20d - bez šešira '' 1 

57 Sijalica 12V H1 55 W P14.5s '' 1 
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58 Sijalica 12V H3 55 W PK22s '' 1 

59 Sijalica 12V H4 60/55 W P43t-38 '' 1 

60 Sijalica 12V H7 55 W Px26d '' 1 

61 Utičnica VII polna ženska-metalna '' 1 

62 Utičnica VII polna ženska-plastična '' 1 

63 Utikač VII polni muški-metalni '' 1 

64 Rotaciono svetlo 12V 55W H3 '' 1 

65 Rotaciono svetlo-staklo '' 1 

66 Rotaciono svetlo 12V 55W H3 sa magnetom '' 1 

 

 

2 Motorna grupa 
  

1 Poklopac kućišta termostata motora kom 1 

2 Kućište termostata '' 1 

3 Klipnjača motora '' 1 

4 Navrtka klipnjače motora '' 1 

5 Vijak klipnjače motora '' 1 

6 Čaura klipnjače motora M ojačana '' 1 

7 Čaura klipnjače motora M '' 1 

8 Glava motora M33 puna '' 1 

9 Klackalica klavijature motora M desna '' 1 

10 Klackalica klavijature motora M leva '' 1 

11 Čaura klackalice klavijature motora M '' 1 

12 Klavijatura motora M33 '' 1 

13 Podizač motora M '' 1 

14 Vijak podizača ventila motora M '' 1 

15 Navrtka vijka podizača ventila motora M '' 1 

16 Uvrtanja glave motora M '' 1 

17 Pumpa za ulje motora M33 '' 1 

18 Remenica radilice motora M13mm '' 1 

19 Radilica motora M33 '' 1 

20 Venac zamajca motora M Z 115 '' 1 

21 Vijak zamajca motora M '' 1 

22 Osigurač vijka motora '' 1 

23 Izduvna grana motora '' 1 

24 Izduvni lonac motora M33-donji '' 1 

25 Izduvni lonac motora M33-emajliran '' 1 

26 Sklop za jedan cilndar FI 91.48 '' 1 

27 Cilindarska košulja motora FI 91.48 '' 1 

28 Karike klipa motora '' 1 
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29 Klip motora garnitura 1 

30 Nosač filtera ilja motora M '' 1 

31 Merač nivoa ulja u motoru M33 '' 1 

32 Čep korita motora M '' 1 

33 Čep za sipanje ulja stari tip '' 1 

34 Zupčanik razvoda motora M33 sa čaurom '' 1 

 

 

 

35 Čaura medjuzupčanika razvoda motora M kom 1 

36 Osovina klavijature motora M33 '' 1 

37 Semering radilice prednji 57,3x76,15x12,7 silikonski '' 1 

38 Semering radilice zadnji 133,3x158,7x11,5 silikonski '' 1 

39 

Kućište zadnjeg dela radilice sa semeringom - 

silikonsko 
'' 1 

3 Sistem za dovod goriva  
 

1 AC pumpa kom 1 

2 Sito AC pumpe sa čašicom '' 1 

3 Slavina rezervoara goriva na rezervoaru '' 1 

4 Filter goriva KPL fini '' 1 

5 Filter goriva KPL grubi sa čašicom '' 1 

6 Gornji poklopac prečistača goriva '' 1 

7 Donji poklopac finog prečistača goriva '' 1 

8 Ventil prelivni na BOS pumpi M12 '' 1 

9 Cevi visokog pritiska M33  '' 1 

10 Pumpa visokog pritiska goriva DPA M33 '' 1 

11 Hidraulična glava pumpe DPA M33 '' 1 

12 Rasteretni ventil pumpe visokog pritiska M33 '' 1 

13 Opruga dizne M33 '' 1 

14 Uložak dizne  '' 1 

15 Čep filtera goriva 14x1,5 '' 1 

4 Rashladni sistem motora 
  

1 Ventilator hladnjaka PVC '' 1 

2 Pumpa za vodu motora M33 '' 1 

3 Semering pumpe za vodu '' 1 

4 Osovinica pumpe za vodu motora '' 1 

5 Radno kolo pumpe za vodu motora '' 1 

6 Lim pumpe za vodu '' 1 

7 Priključak vodene pumpe aluminijumski '' 1 

8 Cev vode '' 1 
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9 Creva rashladnog sistema garnitura 1 

 

10 Crevo usisno malo '' 1 

11 Crevo usisno veliko '' 1 

12 Čep hladnjaka za vodu '' 1 

13 Hladnjak za vodu '' 1 

14 Slavina za ispuštanje vode iz bloka '' 1 

15 Slavina za ispuštanje vode iz hladnjaka '' 1 

16 Termostat motora M '' 1 

5 Korpa kvačila  
 

1 Lamela korpe kvačila hidraulična '' 1 

2 Osovinica korpe kvačila-duža '' 1 

3 Osovinica korpe kvačila-ravna '' 1 

4 Osovinica korpe kvačila-kraća '' 1 

5 Poluga korpe kvačila '' 1 

6 Poluge korpe kvačila-sklop '' 1 

7 Spojka korpe kvačila '' 1 

8 Ležaj kvačila 555.24.010 '' 1 

9 Nosač ležaja kvačila '' 1 

10 Opruga povratka ležaja kvačila '' 1 

11 Čaura osovine pedale kvačila '' 1 

6 Hidraulika   
 

1 Poklopac hidraulika '' 1 

2 Sklop balansne opruge hidraulika '' 1 

3 Sklop vretena sa pečurkom i viljuške hidraulik '' 1 

4 Vreteno sa pečurkom balansne opruge '' 1 

5 Balansna opruga hidraulika '' 1 

6 Solja balansne opruge hidraulika '' 1 

7 Navrtka balansne opruge hidraulika '' 1 

8 Zaštitna guma balansne opruge hidraulika '' 1 

9 Čaura podiznog vratila hidraulika '' 1 

10 Vratilo podizno hidraulika '' 1 

11 Rame hidraulika '' 1 

12 Izbrazdana čaura sa krakom hidraulika '' 1 

 

13 Klip cilindra hidraulika Fi 76 '' 1 

14 Karike klipa hidraulika Fi 76,2 - set '' 1 

15 Klipnjača klipa hidraulika '' 1 

16 Cilindar hidraulika '' 1 
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17 Poklopac cevi hidraulika '' 1 

18 Cev pumpe hidraulika - duža '' 1 

19 Cev pumpe hidraulika - kraća '' 1 

20 Merač nivoa ulja u diferencijalu '' 1 

21 Pumpa hidraulika '' 1 

22 Set za repariranje hid. Pumpe IMT Fi 23mm '' 1 

23 Ekscentar vratilo pumpe hidraulika '' 1 

24 Kućište pumpe hidraulika - prednje '' 1 

25 Kućište pumpe hidraulika - zadnje '' 1 

26 Kućište ventila pumpe hidraulika Fi 23 '' 1 

27 Kulisa pumpe hidraulika Fi 23 '' 1 

28 Oscilator pumpe hidraulika '' 1 

29 Spojnica ožebljena na pumpi hidraulika '' 1 

30 Dvokraka poluga pumpe hidraulika '' 1 

31 Karike pumpe hidraulika Fi 23 set 4kom '' 1 

32 Klizni kamen pumpe hidraulika '' 1 

33 Ventil razvodni pumpe hidraulika '' 1 

34 Ventil sigurnosni pumpe hidraulika '' 1 

35 Ventil kućišta pumpe hidraulika '' 1 

36 Osovinica sa navojem donje traktorske polug '' 1 

37 Topling hidraulika '' 1 

38 Preklopni osigurač '' 1 

39 Lanac stabilizatorski '' 1 

40 Ugaoni nosač stabilizatorskog lanca-desni '' 1 

41 Ugaoni nosač stabilizatorskog lanca-desni '' 1 

42 Poluga podizna-vinta '' 1 

 

7 Menjač   

1 Gumena manžetna ručice menjača '' 1 

2 Osigurač konusne opruge palice menjača '' 1 

3 Nosač reduktora spori-brzi hod '' 1 

4 Sunčani zupčanik nosača satelita '' 1 

5 Glavčina reduktora spori brzi hod '' 1 

6 Prednji poklopac reduktora spori brzi hod '' 1 

7 Zadnji poklopac reduktora spori brzi hod '' 1 

8 Siljci i opruge menjača '' 1 

9 Šolja ručice menjača '' 1 

10 Viljuška menjača za sve brzine '' 1 

11 Vratilo spojničko Z-18 puno '' 1 
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12 Vratilo spojničko T-18 šuplje '' 1 

13 Vratilo glavno menjača '' 1 

14 Zupčanik Z-23 '' 1 

15 Zupčanik Z-13/21 rikverc '' 1 

16 Zupčanik Z-33 '' 1 

17 Zupčanik Z-45 '' 1 

18 Zupčanik Z-50 '' 1 

8 Diferencijal   

1 Konusno tanjirasti zupčanik diferencijala 37/6 '' 1 

2 Vijak tanjirastog zupčanika diferencijala '' 1 

3 Navrtka vijka za tanjirast zupčanik diferencijal '' 1 

4 Krst diferencijala '' 1 

5 Osigurač na kraju konusnog zupčanika diferencijala '' 1 

6 Osigurač navrtke konusnog zupčanika diferencijala '' 1 

7 Podloške sunčanog zupčanika diferencijala set 2 kom 

8 Podloške trkača diferencijala set 4 kom 

9 Spojnica diferencijala-sigurnosna '' 1 

10 Zupčanik sunčani diferencijala Z-16 '' 1 

11 Zupčanik - trkač diferencijala Z-10 '' 1 

12 Srce diferencijala '' 1 

 

13 Kandža za uključivanje blokade diferencijala '' 1 

14 Viljuška blokade diferencijala '' 1 

9 Kočioni sistem   

1 Doboš kočioni '' 1 

2 Kočiona pakna sa metalom '' 1 

3 Obloge kočnice '' 1 

4 Opruge i iglice pakni '' 1 

5 Povratna opruga pakne u točku-duža '' 1 

6 Povratna opruga pakne u točku-kraća '' 1 

7 Čaura pedale kočnice-manja '' 1 

8 Čaura pedale kočnice-veća '' 1 

10 Priključno vratilo   

1 Vratilo izlazno kardana '' 1 

11 Prednji most traktora   

1 Loptasti oslonac upornika '' 1 

2 Vijak prednjeg mosta duži '' 1 

3 Vijak prednjeg mosta kraći '' 1 

4 Vijak prednjeg točka '' 1 
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5 Čaura rukavca Fi 32 set 4 kom 

6 Čaura centralna trapa-manja '' 1 

7 Čaura centralna trapa-veća '' 1 

8 Centralna osovina trapa '' 1 

9 Centralna  '' 1 

10 Glavčina prednjeg točka '' 1 

11 Ratkapna glavčine prednjeg točka '' 1 

12 Ležaj aksijalni rukavca '' 1 

13 Zaptivni gumeni prsten gore na rukavcu '' 1 

14 Rukavac prednjeg točka-desni '' 1 

15 Rukavac prednjeg točka-levi '' 1 

16 Podloška sa zubom do navrtke rukavca '' 1 

17 Navrtka krunasta rukavca '' 1 

    

 

12 Filteri    

1 Filter goriva fini '' 1 

2 Filter goriva grubi '' 1 

3 Filter ulja motora '' 1 

4 Filter vazduha komplet '' 1 

5 Predfilter prečistača vazduha-kapa '' 1 

6 Cev predprečistača filtera vazduha '' 1 

7 Umetak prečistača vazduha-žičani '' 1 

13 Limarija   

1 Maska hladnjaka haube '' 1 

2 Nosač fara-levi '' 1 

3 Nosač fara-desni '' 1 

4 Stranica haube-desna '' 1 

5 Stranica haube-desna '' 1 

6 Hvatač obrtni haube sa ručicom '' 1 

7 Hvatač obrtni maske '' 1 

8 Vijak maske haube '' 1 

9 Znak u prednjoj maski '' 1 

10 Kabina-komplet sa staklima i kederima '' 1 

11 

12 

Stakla-komplet (bočna-4kom, prednje vetrobransko i 

zadnje vetrobransko) '' 1 

13 Kederi-komplet '' 1 

14 Nalepnica IMT 539 '' 1 

14 Sedište   

1 Sedište traktora  '' 1 
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15 Kardani i krstevi kardana 
  

1 Krst kardana 18x47 '' 1 

2 Krsta kardana 22x55 '' 1 

3 Krst kardana 24x61 '' 1 

4 Krst kardana 27x70 '' 1 

5 Kardan 740mm krst 22x54 '' 1 

6 Kardan 800mm krst 22x54 '' 1 

7 Kardan 1200mm krst 22x54 '' 1 

8 Kardan 950mmkrst 30,2x92 sa disk lamelom '' 1 

 

 

 

Програм: CASE-IH  CS 86 

redni 

broj 
naziv jed. mere kom. 

1 Filter ulja kom 1 

2 Filter goriva  '' 1 

3 Filter hidrauličnog ulja  1 

4 AC pumpa '' 1 

5 Vodena pumpa '' 1 

6 Lamela kvačila '' 1 

7 Druk ležaj '' 1 

8 Korpa kvačila '' 1 

9 Remen ventilatora '' 1 

10 Pancirna creva goriva  '' 1 

11 Creva za vodu garnitura 1 

12 Uložak dizne kom 1 

13 Cevi visokog pritiska komplet 1 

14 Pumpa hidraulična kom 1 

15 Četkice anlasera '' 1 

16 Automat anlasera '' 1 

17 Rotor anlasera '' 1 

18 Stator anlasera '' 1 

19 Bendiks anlasera '' 1 

20 Biksne  garnitura 1 

21 Stator alternatora '' 1 

22 Rotor alternatora '' 1 

23 Diodna ploča alternatora '' 1 

24 Regler alternatora '' 1 

25 Poluosovina-prednja leva '' 1 

26 Poluosovina-prednja desna '' 1 
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Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда. 

Уговор ће се реализовати по јединичним ценама из понуде до укупне уговорене вредности 
набавке. 

 
 
 

PARTIJA 6. Nadgradnja komunalnih vozila tipa ,,RESOR” 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJA) 

 1. Bravarija  

Red. Naziv Jedinica 

broj dela mere 

1 Tefloni potisne ploče kom 

2 Osovinica ( bolcni ) cilindra 

zadnjih vrata (gornji) 

kom 

3 Osovina kolica (gornja) kom 

4 Osovina  kolica (donja) kom 

5 Kolica (nova) kom 

6 Kašika (nova) kom 

7 Nosač papuče za radnike  kom 

8 Papuča za radnike  kom 

9 Opruge nosača papuče  kom 

10 Bolcni zadnjih vrata  kom 

11 Poluge za zabravljivanje zadnjih 

vrata  

kom 

 2. Elektrika 

Red. Naziv Jedinica 

broj dela mere 

1 Prekidač krajnji kom 

2 Induktivni prekidač kom 

 3. Hidraulika 

Red. Naziv Jedinica 

broj dela mere 

1 Elektromagnetni ventil  kom 

2 Ventil sigurnosti kom 

3 Komandni blok  kom 

4 Blok za upavljanje  kom 

5 Nepovratni ventil kom 

6 Ventil pritiska sigurnosni  kom 

7 Hidraulični ventil istovarne ploče  kom 

8 Komandni ventil kom 
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9 Hidrauličan cilindar kolica  kom 

10 Hidraulični cilindar istisne ploče  kom 

4. Pumpe za vodu 
1 Pumpa visokog pritiska za pranje 

ulica-Vatrosprem 

kom 

2 Pumpa visokog pritiska za pranje 

ulica-Jastrebac Niš 

kom 

 
Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда. 

Уговор ће се реализовати по јединичним ценама из понуде до укупне уговорене вредности 
набавке. 
 

 
PARTIJA 7. Nadgradnja komunalnih vozila tipa ,,ATRIK” 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJA) 

 1. Bravarija  

Red. Kataloški Naziv Jedinica 

broj broj dela mere 

1 PI43044 Tefloni potisne ploče 

(1200×60×30) 

kom 

2 PI41597 Tefloni lifta celera kom 

3 PI39509 Osovinica ( bolcni ) 

cilindra zadnjih vrata 

(gornji) 

kom 

4 PI39508 Sklop osigurača 

osovinice cilindra 

vrata ( gornji) 

kom 

5 PI44101 Sklop osigurača 

osovinice cilindra 

vrata (donji) 

kom 

6 PI30535 U-profil (vođice lifta 

celera) 

kom 

7 PI44089 Osovina kolica 

(gornja) 

kom 

8 PI44088 Osovina  kolica 

(donja) 

kom 

9 PI49366 Kolica (nova) kom 

10 PI44081 Kašika (nova) kom 

11 PI53630 Rolna kolica (gornja) kom 

12 PI53632 Rolna kolica (donja) kom 

13 PI30912 Viljuška celera kom 

14 PI46555 Nosač papuče za 

radnike  

kom 

15 MA94317 Papuča za radnike  kom 
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16 PI44015 Klizači rolni kolica 

(60×8) 

kom 

17 PI30902 Viljuška celera sa 

osiguračima (leva) 

kom 

18 PI30903 Viljuška celera sa 

osiguračima (desna) 

kom 

19 MA96901 Opruge klackalica 

(spoljna) 

kom 

20 MA96415 Opruge klackalica 

(unutrašnja) 

kom 

21 MA96901 Opruge nosača 

papuče  

kom 

22 PI41939 Bolcni zadnjih vrata  kom 

23 PI44099 Poluge za 

zabravljivanje 

zadnjih vrata  

kom 

24 PI30604 Bolcni mehanizma 

celera  

kom 

25 PI30567 Osigurač viljuške 

celera  

kom 

26 PI46764 Opruga viljuške 

celera  

kom 

27 PI51416 Mehanizam celera  kom 

28 PI40755 Opruga mehanizma 

klackalice  

kom 

29 PI50782 Bolcni prelamanja  kom 

30 PI41793 Osovina rolni  kom 

31 PI52057 Klackalice KPL kom 

32 PI52063 Klackalice  kom 

33 PI51069 Naslon istresača kom 

34 MA96041 Preklopnik-bravica kom 

        

 2. Elektrika 

Red. Kataloški Naziv Jedinica 

broj broj dela mere 

1 MA95845 Podnožje + led + 

stikalni element  

kom 

2 MA91667 Element kontakt  kom 

3 MA91668 Element kontakt  kom 

4 MA94349 Kabal sa konektorom  kom 

5 MA95403 Element kontakta 

ZB4BZ102 (088938) 

kom 

6 MA95402 Element kontakta 

ZB4BZ101 (088937) 

kom 
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7 MA96200 Prekidač krajnji 

(029928) 

kom 

8 MA95466 Prekidač - crveni 

ZB4 BA4 (088747) 

kom 

9 MA95504 Glava tipke - modra 

ZB4 BA6 (088749) 

kom 

10 MA95467 Glava tipke - bela 

ZB4BW313 

kom 

11 MA95503 Glava tipke - crna  kom 

12 MA95469 Glava tipke - zelena 

ZB4BW333 

kom 

13 MA95460 Induktivni prekidač kom 

  BES 516-300-

S249-S249-S4-

D 

122731   

14 MA94976 Rele 

programatora,dupli 

kom 

  RP420024 24V2 8A   

15 MA94819 Rele programatora kom 

  RP310024 24V 16A   

16 MA95781 Kabal sa konektorom  kom 

  XZCP1241L5     

17 MA96041 Preklopnik - bravica  kom 

  ZB4 BG2 

088921 

    

18 MA95463 Glava preklopnika - 

crna  

kom 

  ZB4 BD2 

088893 

( prekidač )   

19 MA95462 Glava tipke - crvena kom 

  ZB4BS54 

088874   

  

20 MA95553 Prekidač - tipka kom 

  ZB2BS54     

21 MA96468 
Glava tipke - zelena 

kom 

  ZB4 BA3 

089547   

  

22 MA96040 
Glava tipke - žuta 

kom 

  ZB4BC5 

088846   

  

23 MA95844 Glava preklopnika - 

crna 

kom 

  ZB4BD3   

24 MA95310 Podnožje relea kom 

  YRT 78626     

25 MA96883 Induktivni prekidač kom 
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  127015     

26 MA99686 Prekidač element - 

zeleni 

kom 

  ZBE101 8947     

27 MA99687 Prekidač element - 

crveni 

kom 

ZBE102 8948 

28 MA99613                      

ZB4BZ009 
Nosač element 

kontakta 

kom 

29 MA95780 Kabal sa konektorom 

M12/180° (10m) 

kom 

30 MA94626 Konektor sa kablom 

4×0.5mm² ( 

DANFUS) 

kom 

31 MA95854 Element kontakta 

(NC - crveni) 

kom 

32 MA102806 Senzor stopice  kom 

        

 3. Hidraulika 

Red. Kataloški Naziv Jedinica 

broj broj dela mere 

1 MA96934 Elektromagnetni 

ventil ON/OFF  

kom 

2 MA96156 Proporcionalni ventil  kom 

3 MA93937 Ventil sigurnosti kom 

4 MA95654 Komandni blok PVG 

32 

kom 

5 MA 94085 Blok za upavljanje  kom 

6 MA 95193 Nepovratni ventil kom 

7 MA91660 Ventil pritiska 

sigurnosni  

kom 

8 MA 91655 Ventil sigurnosni 

(Celer) 

kom 

9 MA 94323 Hidraulični ventil 

istovarne ploče  

kom 

10 MA 93 565 Hidraulični ventil 

smerni el. napojni  

kom 

11 MA 95741 Hidraulični ventil 

smerni 

(proporcionalni) 

kom 

12 MA 93468 Komandni ventil kom 

13 PI 44110 Hidrauličan cilindar 

kolica  

kom 

14 PI 44113 Hidraulični cilindar 

podizača celera  

kom 
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15 MA96196 Hidraulični cilindar 

istisne ploče  

kom 

        

 4. Đžoistici 

Red. Kataloški Naziv Jedinica 

broj broj dela mere 

1 MA94398 

Ručica đžoistika 

kom 

  155B4210 

2 MA97170 

Ručica đžoistika 

kom 

  155U2605 

        

 5. Elektronika 

Red. Kataloški Naziv Jedinica 

broj broj dela mere 

1 MA96392 Mikroprocesor kom 

2 MA95309 Programator modul kom 

3 P100808 Ručica đžoistika 

univerzalna 

kom 

4 MA98199 Ručica kom 

 
 
УСЛОВ: За Партију бр.7  

 Надградња комуналних возила типа ,,ATRIK”, неопходно је да је Понуђач овлашћен од стране 

произвођача за продају резервних делова за надградњу типа ,,ATRIK”. 

 

ДОКАЗ: 

 Овлашћење произвођача за продају резервних делова за надградњу комуналних возила типа  

 Овлашћење произвођача за продају резервних делова за надградњу комуналних возила типа 

,,ATRIK”. 

 
Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда. 

Уговор ће се реализовати по јединичним ценама из понуде до укупне уговорене вредности 
набавке. 

 
 

PARTIJA 8: MAŠINE ZA KOŠENJE TRAVE 

 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 

 

 

DELOVI MOTORA LA 300 

redni 

broj 
naziv jed. mere kom. 

1 Karike klipa motora (standard) kom 1 

2 Klip motora (standard) '' 1 

3 Karburator motora '' 1 
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4 Mehanizam palenja motora '' 1 

5 Uže palenja motora '' 1 

6 Bobina motora '' 1 

7 Rezervoar goriva '' 1 

8 Ventil motora-usisni '' 1 

9 Ventil motora-izduvni '' 1 

10 Bregasta osovina '' 1 

11 Motor komplet 1 

12 
Motor-dizel odgovarajući, koji 

odgovara nadgradnji K 700 
kom 2 

 
 

NADGRADNJA KOSAČICE - K 700 

BLOK SIGNAL SKRETNICE MIN NIŠ 

redni 

broj 
naziv 

jed. 

mere 
kom. 

1 Nož kosačice kom 1 

2 Remenica noža '' 1 

3 Vratilo noža '' 1 

4 Ležište vratila noža '' 1 

5 Unutrašnja remenica '' 1 

6 Klinasti kaiš '' 1 

7 Remenica kaiša '' 1 

8 Fiksni deo leve spojnice '' 1 

9 Pomerljivi deo leve spojnice '' 1 

10 Fiksni deo desne spojnice '' 1 

11 Pomerljivi deo desne spojnice '' 1 

12 Sajla gasa '' 1 

13 Sajla za kretanje  '' 1 

14 Sajla za nož '' 1 

15 Reduktor kosačice (pužni) '' 1 

16 Pogonski točak - zadnji '' 1 

17 Točak prednji '' 1 

18 Viljuška prednjeg točka '' 1 

19 Konični prenosnik-komplet '' 1 

20 Zupčanik sa prirubnicom '' 1 

21 Guma spoljna - 300-4D-47 '' 1 

22 Guma unutrašnja '' 1 

23 Ležaj 6201 '' 1 

24 Ležaj 6004 '' 1 

25 Ležaj 6304 '' 1 
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KOSAČICA ARGOMEHANIKA AGT 835 

 
redni 

broj 
naziv jed. mere kom. 

1 Filter ulja kom 1 

2 Filter goriva '' 1 

3 Filter vazduha '' 1 

4 Duhtung glave '' 1 

5 Hidropodizači '' 1 

6 Šipka hidropodizača '' 1 

7 Set kvačila '' 1 

8 Grejač motora '' 1 

9 Filter ulja hidraulika '' 1 

10 Nož kosačice '' 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KOSAČICA: ANTONIO CARRARA TTR 4400 

 

redni 

broj 
naziv 

jed. 

mere 
kom. 

1 Filter ulja kom 1 

2 Filter goriva '' 1 

3 Filter vazduha '' 1 

4 Filter ulja hidrauličkog '' 1 

5 Zglob poluosovine '' 1 

6 Glavčina poluosovine '' 1 

7 Turbina za kupljenje trave '' 1 

8 Noževi kosačice '' 1 

9 Nosači noževa kosačice '' 1 

10 Osovina noža kosačice '' 1 

11 Remenica noža kosačice '' 1 
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12 Rukavac poluosovine '' 1 

13 Zglob poluosovine '' 1 

14 Kućište poluosovine (truba)-desno '' 1 

15 Kućište poluosovine (truba)-levo '' 1 

16 Pk kaiš sa setom španera '' 1 

17 Zupčasti kaiš sa setom španera '' 1 

18 Vodena pumpa '' 1 

19 Hladnjak kabine '' 1 

20 Hladnjak motora '' 1 

21 Termodavač '' 1 

22 Turbina '' 1 

23 Korpa kvačila '' 1 

24 Lamela '' 1 

25 Potisni (druk) ležaj '' 1 

26 Zamajac '' 1 

27 Kočioni cilindar '' 1 

28 Anlaser-komplet '' 1 

29 Bendikas anlasera '' 1 

30 Četkice anlasera '' 1 

31 Rotor anlasera '' 1 

32 Stator anlasera '' 1 

33 Čaure anlasera '' 1 

34 Automat anlasera '' 1 

35 Alternator '' 1 

36 Rotor alternatora '' 1 

37 Stator alternatora '' 1 

38 Diodna ploča '' 1 

39 Regler alternatora '' 1 

40 Ležaji alternatora (garnitura) '' 1 

41 Far-prednji levi '' 1 

42 Far-prednji desni '' 1 

43 Migavac-prednji levi '' 1 

44 Migavac-prednji desni '' 1 

45 Zadnje stop svetlo-levo '' 1 

46 Zadnje stop svetlo-desno '' 1 

47 Automat migavca '' 1 

48 Klip sa karikama gar. 1 

49 Uljna pumpa kom 1 

50 Garnitura Dihtunga sa dihtungom glave gar. 1 

51 Ventili (izduvni+usisni) gar. 1 
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52 Ležaji radilice gar. 1 

53 Prednja šoferka kom 1 

54 Zadnje gornje staklo kabine kom 1 

55 Zadnje donje staklo kabine kom 1 

56 Staklo levi vrata kom 1 

57 Levo bočno staklo-fiksno kom 1 

58 Staklo desni vrata kom 1 

59 Desno bočno staklo-fiksno kom 1 

60 Keder oko stakala m 1 

 

 

KOSAČICA: KIOTI CK 35 HST 

redni 

broj 
naziv 

jed. 

mere 
kom. 

1 Filter ulja kom 1 

2 Filter goriva '' 1 

3 Filter vazduha '' 1 

4 Zglob poluosovine '' 1 

5 Glavčina poluosovine '' 1 

6 Turbina za kupljenje trave '' 1 

7 Noževi kosačice '' 1 

8 Nosači noževa kosačice '' 1 

9 Osovina noža kosačice '' 1 

10 Remenica noža kosačice '' 1 

 

 

 

 
KOSAČICA: BCS-MATRA 205, fabrički br.  A000933696 

 

redni 

broj 
naziv 

jed. 

mere 
kom 

1 Filter ulja kom 1 

2 Filter goriva '' 1 

3 Filter vazduha '' 1 

4 Filter hidraulike '' 1 

5 Zglob poluosovine '' 1 

6 Glavčina poluosovine '' 1 

7 Turbina za kupljenje trave '' 1 

8 Noževi kosačice '' 1 

9 Nosači noževa kosačice '' 1 

10 Osovina noža kosačice '' 1 

11 Remenica noža kosačice '' 1 
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DELOVI ZA TARUP-INO BREŽICE, ELITE L160 

 

redni 

broj 
naziv 

kataloški 

broj 

jed. 

mere 
kom 

1 Kladivo 011806 kom 1 

2 Vijak M14x93 017322 '' 1 

3 Matica sam 010204 '' 1 

4 Sanka leva 015175 '' 1 

5 Sanka desna  015174 '' 1 

6 Kaiš 010447 '' 1 

7 Rotor 160KLA 017458 '' 1 

8 Valjak zadnji 011733 '' 1 

9 Sklopka elve 100760 '' 1 

10 Remenica 130/80-3 011912 '' 1 

11 Ležaj sa kućištem  011927 '' 1 

12 Kućište ležaja levo 010753 '' 1 

13 Kućište ležaja desno 010754 '' 1 

14 Štitnik kaiša 010973 '' 1 

15 Zavesica 140 010769 '' 1 

16 Reduktor 311-500PS 019966 '' 1 

17 Čistač 010742 '' 1 

 

 

 

 
DELOVI ZA TARUP-ZANON, TRV 1150 

 

redni 

broj 
naziv 

kataloški 

broj 

jed. 

mere 
kom. 

1 Čekići  5350038 kom 1 

2 Vijak M20x120-č10.9 5315093 '' 1 

3 Matica 5324010 '' 1 

4 Sanka leva 3230559 '' 1 

5 Sanka desna  3230559 '' 1 

6 Kaiš   5354044 '' 1 

7 Rotor  3230505 '' 1 

8 Valjak zadnji 3230330 '' 1 

9 Sklopka  5356002 '' 1 

10 Remenica  5353088 '' 1 
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11 Ležaj sa kućištem  5364004 '' 1 

12 Kućište ležaja levo 3230352 '' 1 

13 Kućište ležaja desno 3230351 '' 1 

14 Štitnik kaiša 3230560 '' 1 

15 Zavesica  5226309 '' 1 

16 Reduktor  2020040 '' 1 

17 Čistač 3230566 '' 1 

 

 

 
DELOVI ZA TARUP-BERTI, AF 145 

 

redni 

broj 
naziv 

kataloški 

broj 

jed. 

mere 
kom. 

1 Čekići   kom 1 

2 Vijak M20x120-č10.9  '' 1 

3 Matica  '' 1 

4 Sanka leva  '' 1 

5 Sanka desna   '' 1 

6 Kaiš  „SPB 1250LW“  '' 1 

7 Rotor   '' 1 

8 Valjak zadnji  '' 1 

9 Sklopka   '' 1 

10 Remenica   '' 1 

11 Ležaj sa kućištem   '' 1 

12 Kućište ležaja levo  '' 1 

13 Kućište ležaja desno  '' 1 

14 Štitnik kaiša  '' 1 

15 Zavesica   '' 1 

16 Reduktor   '' 1 

17 Čistač  '' 1 

 

 
Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда. 

Уговор ће се реализовати по јединичним ценама из понуде до укупне уговорене вредности 
набавке. 

 
 

ПАРТИЈА 9: Резервни делови за програм ,,HUSQVARNA” 

 

9.1. TRIMER  ,,HUSQVARNA – 535 RXT”  
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redni 

broj 
naziv jed. mere kom. 

1 Karburator kom 1 

2 Crevo karburatora '' 1 

3 Pumpa karburatora '' 1 

4 Sajla gasa '' 1 

5 Poluga sauha '' 1 

6 Svećica '' 1 

7 Kapa za svećicu (gumena) '' 1 

8 Krimer guma '' 1 

9 Igličasti ventil '' 1 

10 Membrane karburatora '' 1 

11 Mehanizam paljenja (starter) '' 1 

12 Kotur kanapa '' 1 

13 Uže paljenja motora '' 1 

14 Jezičak '' 1 

15 Prenosna glava '' 1 

16 Klip komplet set 1 

17 Cilindar '' 1 

18 Radilica '' 1 

19 Ležaji radilice '' 1 

20 Igličasti ležaj male pesnice '' 1 

21 Semering radilice '' 1 

22 Magnet '' 1 

23 Elektronika '' 1 

24 Kvačilo '' 1 

25 Obloga kardana '' 1 

26 Kardan '' 1 

27 Amortizer rezervoara '' 1 

28 Rezervoar goriva '' 1 

29 Filter fazduha '' 1 

30 Fulter goriva '' 1 

31 Crevo goriva '' 1 

32 Ručka '' 1 

33 Držač ručki '' 1 

34 Prelivno crevo '' 1 

35 Auspuh '' 1 

 

9.2. TRIMER  ,,OLEO-MAC 755 MASTER”  
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redni 

broj 
naziv jed. mere kom. 

1 Karburator kom 1 

2 Crevo karburatora '' 1 

3 Pumpa karburatora '' 1 

4 Sajla gasa '' 1 

5 Poluga sauha '' 1 

6 Svećica '' 1 

7 Kapa za svećicu (gumena) '' 1 

8 Krimer guma '' 1 

9 Igličasti ventil '' 1 

10 Membrane karburatora '' 1 

11 Mehanizam paljenja (starter) '' 1 

12 Kotur kanapa '' 1 

13 Uže paljenja motora '' 1 

14 Jezičak '' 1 

15 Prenosna glava '' 1 

16 Klip komplet set 1 

17 Cilindar '' 1 

18 Radilica '' 1 

19 Ležaji radilice '' 1 

20 Igličasti ležaj male pesnice '' 1 

21 Semering radilice '' 1 

22 Magnet '' 1 

23 Elektronika '' 1 

24 Kvačilo '' 1 

25 Obloga kardana '' 1 

26 Kardan '' 1 

27 Amortizer rezervoara '' 1 

28 Rezervoar goriva '' 1 

29 Filter fazduha '' 1 

30 Fulter goriva '' 1 

31 Crevo goriva '' 1 

32 Ručka '' 1 

33 Držač ručki '' 1 

34 Prelivno crevo '' 1 

35 Auspuh '' 1 

 

9.3. TRIMER  ,,OLE-MAC 746 T”  
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redni 

broj 
naziv jed. mere kom. 

1 Karburator kom 1 

2 Crevo karburatora '' 1 

3 Pumpa karburatora '' 1 

4 Sajla gasa '' 1 

5 Poluga sauha '' 1 

6 Svećica '' 1 

7 Kapa za svećicu (gumena) '' 1 

8 Krimer guma '' 1 

9 Igličasti ventil '' 1 

10 Membrane karburatora '' 1 

11 Mehanizam paljenja (starter) '' 1 

12 Kotur kanapa '' 1 

13 Uže paljenja motora '' 1 

14 Jezičak '' 1 

15 Prenosna glava '' 1 

16 Klip komplet set 1 

17 Cilindar '' 1 

18 Radilica '' 1 

19 Ležaji radilice '' 1 

20 Igličasti ležaj male pesnice '' 1 

21 Semering radilice '' 1 

22 Magnet '' 1 

23 Elektronika '' 1 

24 Kvačilo '' 1 

25 Obloga kardana '' 1 

26 Kardan '' 1 

27 Amortizer rezervoara '' 1 

28 Rezervoar goriva '' 1 

29 Filter fazduha '' 1 

30 Fulter goriva '' 1 

31 Crevo goriva '' 1 

32 Ručka '' 1 

33 Držač ručki '' 1 

34 Prelivno crevo '' 1 

35 Auspuh '' 1 

36 Set zaptivki '' 1 
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9.4. MOTORNI DUVAČ ,,OLEO-MAC BV 300”  

redni 

broj 
naziv jed. mere kom. 

1 Karburator kom 1 

2 Crevo karburatora '' 1 

3 Pumpa karburatora '' 1 

4 Sajla gasa '' 1 

5 Poluga sauha '' 1 

6 Svećica '' 1 

7 Kapa za svećicu (gumena) '' 1 

8 Krimer guma '' 1 

9 Igličasti ventil '' 1 

10 Membrane karburatora '' 1 

11 Mehanizam paljenja (starter) '' 1 

12 Kotur kanapa '' 1 

13 Uže paljenja motora '' 1 

14 Jezičak '' 1 

15 Prenosna glava '' 1 

16 Klip komplet set 1 

17 Cilindar '' 1 

18 Radilica '' 1 

19 Ležaji radilice '' 1 

20 Igličasti ležaj male pesnice '' 1 

21 Semering radilice '' 1 

22 Garnitura dihtunga '' 1 

23 Magnet '' 1 

24 Elektronika '' 1 

25 Turbina '' 1 

26 Amortizer rezervoara '' 1 

27 Rezervoar goriva '' 1 

28 Filter fazduha '' 1 

29 Fulter goriva '' 1 

30 Crevo goriva '' 1 

31 Auspuh '' 1 

 

 

5. Prateći potrošni materijal  

redni 

broj 
naziv 

jed. 

mere 
kom. 

1 Kanap za starter 3,5mm kom 1 
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2 Kanap za starter 4mm '' 1 

3 Kanap za starter 5mm '' 1 

4 Mast za trimi glavu (tuba 250g) '' 1 

5 Svećice 503235108 '' 1 

6 Svećice 574519601 '' 1 

7 Uprtač (leđni kaiš) “trio balans” '' 1 

8 Zaštitne naičare '' 1 

9 Vizir za lice sa mrežicom  '' 1 

10 Vizir providni (bezbojni) polikarbonat '' 1 

 

 
 

1. Количина набавке:  

У спецификацији нису пецизиране потребне количине добара. Наручилац ће сукцесивно за 

време трајања уговора наручивати количине добара у зависности од својих конкретних 

потреба. 

 

 

2. Квалитет и гарантни рок: 

Резервни делови морају бити оригинални (запакован у оригиналном паковању произвођача 

делова са јасно видљивом и читком штампом, како би наручилац био сигуран да је резервни 

део оригиналан), са прописаном гаранцијом, предвиђени за уградњу у набројане радне 

машине. Гарантни рок је минимално 12 месеци. Зa време трајања гарантног рока понуђач je 

дужан дa oтклони o свом трошку све недостатке, кojи су настали као резултат испоруке, a 

кoји нису могли бити утврђени приликом примопредаје.  

 

3. Рок извршења Уговора: 

Уговор ће се закључити на период од једне године, односно до утрошка предвиђених 

средстава за предметну набавку.  

 

4. Рок испоруке добара: 

Испоручилац добара се обавезује да у року од 2 (два) дана од дана наручивања од стране 

Наручиоца добара, односно од дана пријема наруџбенице изврши испоруку добара.  

 

5. Место и начин испоруке: 

Место испоруке је седиште Наручиоца добара, франко Шабац, у току радног времена 

Наручиоца, о трошку понуђача. Предмет уговора испоручиваће се сукцесивно, по потребама 

наручиоца и за испоручена добра издаје се отпремница и рачун.  

 

Цену рада сервисера, по радном часу, исказати у Обрасцу понуде.  

 
Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда. 

Уговор ће се реализовати по јединичним ценама из понуде до укупне уговорене вредности 
набавке. 

 

 

ПАРТИЈА 10: Резервни делови за програм ,,STIHL” 
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Тип уређаја:моторна тестера 041 AV   

    

Табела 
1 

Ред.бр. Назив резервног дела 
Каталошки 

број 
Јед. 
мере 

Oквирнa 
 

количина 

          

1 Амортизер   ком 5 

2 Амортизер   ком 5 

3 Амортизер   ком 5 

4 Амортизер    ком 5 

5 Ауспух   ком 2 

6 Водилица ланца   ком 5 

7 Гарнитура дихтунга са семеринзима   ком 3 

8 Декло мача   ком 3 

9 Електроника   ком 2 

10 Звоно квачила   ком 2 

11 Импулс црево   ком 3 

12 Карбуратор   ком 2 

13 Карика   ком 10 

14 Квачило   ком 2 

15 Клип   ком 3 

16 Котур стартера   ком 3 

17 Кример   ком 2 

18 Кукица стартера   ком 10 

19 Ланчаник   ком 5 

20 Лежај   ком 3 

21 Лежај   ком 3 

22 Опруга квачила   ком 15 

23 Опруга стартера   ком 3 

24 Осигурач   ком 5 

25 Осигурач   ком 5 

26 Подлошка   ком 5 

27 Пуж пумпе за уље   ком 3 

28 Пумпа за уље   ком 3 

29 Радилица   ком 2 

30 Ручка кочнице   ком 3 

31 Семеринг   ком 4 

32 Семеринг   ком 4 

33 Стартер   ком 3 

34 Усисни прстен   ком 3 

35 Филтер ваздуха   ком 4 

36 Филтер ваздуха   ком 4 

37 Филтер горива   ком 10 

38 Цилиндар   ком 3 

39 Црево довода горива   ком 4 

40 Црево довода уља   ком 3 

41 Чеп резервоара горива   ком 5 
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42 Чеп резервоара уља   ком 5 

43 Чешаљ   ком 3 

44 Шелна кримера   ком 3 

45 Шпанер ланца   ком 3 

 

 

Тип уређаја: моторне маказе HS82T    

    Табела 2 

Ред.бр. 
Назив резервног 

дела 

Каталошки 

број 

Јед. 

мере 

Oквирнa 

 

количина 

          

1 ауспух 42371400607 ком 5 

2 дихтунг ауспуха 41401490602 ком 10 

3 дихтунг цилиндра 42370292301 ком 10 

4 клип 42370302005 ком 10 

5 карика 42370343001 ком 20 

6 лежај 95030030214 ком 10 

7 семеринг 96400031195 ком 10 

8 радилица 42370300404 ком 4 

9 цилиндар 42370201202 ком 5 

10 електроник 42374001305 ком 3 

11 капа 42374051001 ком 5 

12 кућиште 42370802113 ком 5 

13 стартер 41401953400 ком 5 

14 опруга стартера 42371900600 ком 5 

15 котур канапа 11231950400 ком 6 

16 филтер ваздуха 42371201800 ком 20 

17 карбуратор 42371200615 ком 10 

18 сет мембрана 42290071060 ком 20 

19 резервоар горива 42373500411 ком 5 

20 филтер горива 00003503503 ком 20 

21 црево 42373501400 ком 10 

22 чеп 00003500532 ком 10 

23 амортизер 42377913101 ком 20 

24 ножеви комплет 42377105915 ком 10 

25 редуктор 42376400500 ком 5 

26 лежај 95030035190 ком 10 

27 покретач ножа 42376420400 ком 15 

28 прекидач стоп 42371829500 ком 10 

29 добош 42371602900 ком 10 

30 маст 07838302000 ком 20 

31 опруга  00009975523 ком 5 

32 квачило 42371602001 ком 5 
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33 пумпица горива 42261212700 ком 10 

34 копча 42371905150 ком 10 

35 сајла гаса 42371801102 ком 6 

 

 

Тип уређаја:моторни орезивач  HT 75    

    

Табела 
3 

Ред.бр. Назив резервног дела 
Каталошки 

број 
Јед. 
мере 

Oквирнa 
 

количина 

          

1 Ауспух 
4137 140 

0602 ком 4 

2 Вођица црева 
0000 989 

0516 ком 10 

3 Електроника 
4137 400 

1350 ком 4 

4 Завртањ карбуратора 
9007 319 

1130 ком 4 

5 Заптивач 
4137 029 

2300 ком 10 

6 Заптивач 
4137 149 

0600 ком 10 

7 Заптивач 
4137 129 

0905 ком 10 

8 Заптивач 
4137 129 

0900 ком 10 

9 Заптивач 
4138 351 

1000 ком 10 

10 Затезач ланца 
1129 007 

1000 ком 4 

11 Звоно квачила 
4137 160 

2900 ком 6 

12 Капица карбуратора 
4226 121 

2700 ком 6 

13 Карбуратор 
4137 120 

0614 ком 5 

14 Карика 
4137 034 

3000 ком 20 

15 Квачило комплет 
4137 160 

2001 ком 10 

16 Клип 
4137 030 

2010 ком 6 

17 Стартер 
4137 

1904000 ком 6 

18 Кукица стартера 
4133 190 

2002 ком 10 

19 Кућиште пумпе за уље 
4138 353 

2700 ком 5 

20 Ланчаник  3/8˝ "piccolo"  6 з 
4138 642 

1250 ком 20 

21 Лежај радилице 
9503 003 

0242 ком 10 

22 Мач 30 цм,12˝,1,1 
3005 000 

3905 ком 16 

23 Носач резервоара горива 
4137 352 

8105 ком 5 
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24 Носач резервоара горива 
4137 352 

8100 ком 5 

25 Опруга квачила 
0000 997 

5625 ком 20 

26 Осигурач 
9417 003 

7512 ком 6 

27 Осовина пумпе за уље 
4138 640 

3200 ком 6 

28 Погонска глава 
4182 640 

0112 ком 5 

29 Поклопац филтера ваздуха 
4137 141 

0500 ком 10 

30 Радилица 
4137 030 

0401 ком 3 

31 Резервоар горива 
4137 350 

0410 ком 5 

32 Резервоар уља 
4138 351 

0300 ком 4 

33 Ручица гаса 
4137 182 

1001 ком 5 

34 Носач филтера ваздуха 
4137 140 

2801 ком 5 

35 Сајла гаса 
4137 180 

1107 ком 5 

36 Семеринг 
9640 003 

1195 ком 10 

37 Усисно грло 
4137 121 

1601 ком 5 

38 Филтер ваздуха 
4137 124 

2800 ком 10 

39 Филтер горива 
0000 350 

3502 ком 20 

40 Цев са погонским вратилом 
4182 710 

7110 ком 5 

41 Цилиндар 
4137 020 

1202 ком 5 

42 Црево довода горива 
0000 930 

2803 ком 10 

43 Црево повратно 
0000 930 

2803 ком 10 

44 Чеп резервоара горива 
4128 350 

0505 ком 10 

45 Чеп резервоара уља 
0000 350 

0537 ком 10 

 
 
 
Тип уређаја:моторни дувач BG 56   

    

Табела 
4 

Ред.бр. Назив резервног дела 
Каталошки 

број 
Јед. 
мере 

Oквирнa 
 

количина 

          

1 Амортизер   ком 5 

2 Амортизер   ком 5 

3 Ауспух   ком 4 

4 Водилица ланца   ком 10 

5 
Гарнитура дихтунга са 

семеринзима 
  ком 5 
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6 Декло мача   ком 3 

7 Електроника   ком 3 

8 Звоно квачила 3/8   ком 5 

9 Карбуратор   ком 5 

10 Карика   ком 20 

11 Квачило комплет   ком 4 

12 Клип   ком 5 

13 Котур стартера   ком 5 

14 Кример   ком 5 

15 Кукица стартера   ком 10 

16 Ланчаник   ком 10 

17 Лежај   ком 5 

18 Лежај   ком 5 

19 Опруга квачила   ком 15 

20 Декомпресор   ком 4 

21 Осигурач   ком 5 

22 Осигурач   ком 5 

23 Подлошка   ком 5 

24 Подлошка   ком 5 

25 Пуж пумпе за уље   ком 5 

26 Пумпа за уље   ком 5 

27 Радилица   ком 3 

28 Ручка кочнице   ком 3 

29 Ручка стартна   ком 5 

30 Семеринг   ком 5 

31 Семеринг   ком 5 

32 Стартер   ком 4 

33 Усисни прстен   ком 2 

34 Филтер ваздуха   ком 5 

35 Филтер горива   ком 10 

36 Филтер уља   ком 5 

37 Цилиндар   ком 4 

38 Црево довода горива   ком 5 

39 Црево довода уља   ком 5 

40 Чеп резервоара горива   ком 5 

41 Чеп резервоара уља   ком 5 

42 Шелна кримера   ком 3 

Тип уређаја:моторни дувач SH 86   

    

Табела 
5 

Ред.бр. Назив резервног дела 
Каталошки 

број 
Јед. 
мере 

Oквирнa 
 

количина 

          

1 Амортизер   ком 5 

2 Амортизер   ком 5 

3 Ауспух   ком 4 

4 Водилица ланца   ком 10 

5 
Гарнитура дихтунга са 
семеринзима 

  ком 5 
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6 Декло мача   ком 3 

7 Електроника   ком 3 

8 Звоно квачила 3/8   ком 5 

9 Карбуратор   ком 5 

10 Карика   ком 20 

11 Квачило комплет   ком 4 

12 Клип   ком 5 

13 Котур стартера   ком 5 

14 Кример   ком 5 

15 Кукица стартера   ком 10 

16 Ланчаник   ком 10 

17 Лежај   ком 5 

18 Лежај   ком 5 

19 Опруга квачила   ком 15 

20 Декомпресор   ком 4 

21 Осигурач   ком 5 

22 Осигурач   ком 5 

23 Подлошка   ком 5 

24 Подлошка   ком 5 

25 Пуж пумпе за уље   ком 5 

26 Пумпа за уље   ком 5 

27 Радилица   ком 3 

28 Ручка кочнице   ком 3 

29 Ручка стартна   ком 5 

30 Семеринг   ком 5 

31 Семеринг   ком 5 

32 Стартер   ком 4 

33 Усисни прстен   ком 2 

34 Филтер ваздуха   ком 5 

35 Филтер горива   ком 10 

36 Филтер уља   ком 5 

37 Цилиндар   ком 4 

38 Црево довода горива   ком 5 

39 Црево довода уља   ком 5 

40 Чеп резервоара горива   ком 5 

41 Чеп резервоара уља   ком 5 

42 Шелна кримера   ком 3 

Тип уређаја:моторни леђни атомизер SR420   

    

Табела 
6 

Ред.бр. Назив резервног дела 
Каталошки 

број 
Јед. 
мере 

Oквирнa 
 

количина 

          

1 Амортизер   ком 5 

2 Амортизер   ком 5 

3 Ауспух   ком 4 

4 Водилица ланца   ком 10 

5 
Гарнитура дихтунга са 
семеринзима 

  ком 5 
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6 Декло мача   ком 3 

7 Електроника   ком 3 

8 Звоно квачила 3/8   ком 5 

9 Карбуратор   ком 5 

10 Карика   ком 20 

11 Квачило комплет   ком 4 

12 Клип   ком 5 

13 Котур стартера   ком 5 

14 Кример   ком 5 

15 Кукица стартера   ком 10 

16 Ланчаник   ком 10 

17 Лежај   ком 5 

18 Лежај   ком 5 

19 Опруга квачила   ком 15 

20 Декомпресор   ком 4 

21 Осигурач   ком 5 

22 Осигурач   ком 5 

23 Подлошка   ком 5 

24 Подлошка   ком 5 

25 Пуж пумпе за уље   ком 5 

26 Пумпа за уље   ком 5 

27 Радилица   ком 3 

28 Ручка кочнице   ком 3 

29 Ручка стартна   ком 5 

30 Семеринг   ком 5 

31 Семеринг   ком 5 

32 Стартер   ком 4 

33 Усисни прстен   ком 2 

34 Филтер ваздуха   ком 5 

35 Филтер горива   ком 10 

36 Филтер уља   ком 5 

37 Цилиндар   ком 4 

38 Црево довода горива   ком 5 

39 Црево довода уља   ком 5 

40 Чеп резервоара горива   ком 5 

41 Чеп резервоара уља   ком 5 

42 Шелна кримера   ком 3 

Тип уређаја: моторна ручна бушилица BT 360  

    

Табела 
7 

Ред.бр. Назив резервног дела 
Каталошки 

број 
Јед. 
мере 

Oквирнa 
 

количина 

          

1 амортизер   ком 1 

2 ауспух   ком 1 

3 вентил   ком 1 

4 граничник   ком 1 

5 дихтунг   ком 1 

6 електроник   ком 1 
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7 капа   ком 1 

8 карбуратор   ком 1 

9 карика   ком 2 

10 клинке   ком 1 

11 клип   ком 1 

12 конектор   ком 1 

13 котур канапа   ком 1 

14 кочница   ком 1 

15 кућиште   ком 1 

16 ламела   ком 1 

17 лежај   ком 2 

18 лежај   ком 2 

19 лежај   ком 2 

20 лежај   ком 2 

21 маст   ком 1 

22 опруга   ком 2 

23 опруга стартера   ком 1 

24 полуга   ком 1 

25 пумпица горива   ком 1 

26 радилица   ком 1 

27 резервоар   ком 1 

28 ручица   ком 1 

29 семеринг   ком 1 

30 сет дихтунга   ком 1 

31 сет мембрана   ком 1 

32 стартер   ком 1 

33 филтер ваздуха   ком 2 

34 филтер горива   ком 2 

35 цилиндар   ком 1 

36 чеп горива   ком 1 

 
1. Количина набавке:  

У спецификацији нису пецизиране потребне количине добара. Наручилац ће сукцесивно за 

време трајања уговора наручивати количине добара у зависности од својих конкретних 

потреба. 

 

 

2. Квалитет и гарантни рок: 

Резервни делови морају бити оригинални (запакован у оригиналном паковању произвођача 

делова са јасно видљивом и читком штампом, како би наручилац био сигуран да је резервни 

део оригиналан), са прописаном гаранцијом, предвиђени за уградњу у набројане радне 

машине. Гарантни рок је минимално 12 месеци. Зa време трајања гарантног рока понуђач je 

дужан дa oтклони o свом трошку све недостатке, кojи су настали као резултат испоруке, a 

кoји нису могли бити утврђени приликом примопредаје.  

 

3. Рок извршења Уговора: 

Уговор ће се закључити на период од једне године, односно до утрошка предвиђених 

средстава за предметну набавку.  

 

4. Рок испоруке добара: 

Испоручилац добара се обавезује да у року од 2 (два) дана од дана наручивања од стране 
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Наручиоца добара, односно од дана пријема наруџбенице изврши испоруку добара.  

 

5. Место и начин испоруке: 

Место испоруке је седиште Наручиоца добара, франко Шабац, у току радног времена 

Наручиоца, о трошку понуђача. Предмет уговора испоручиваће се сукцесивно, по потребама 

наручиоца и за испоручена добра издаје се отпремница и рачун.  

 

 
Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда. 

Уговор ће се реализовати по јединичним ценама из понуде до укупне уговорене вредности 
набавке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАРТИЈА 11 - АКУМУЛАТОРИ 
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Редн

и 

број

Назив 

резервног 

дела

Карактеристике, 

димензије

Референтна робна 

марка

Јед

ини

ца 

Окв

ирне 

коли

Назив 

понуђ

ене 

1
Акумулато

р

12V, капацитет min. 

4Ah, струја хладног 

стартовања min. 50A

BOSCH, VARTA, 

ENERGIZER или 

одговарајући

ком 1

2
Акумулато

р

12V, капацитет min. 

56Ah, струја хладног 

стартовања min. 480A

BOSCH, VARTA, 

ENERGIZER или 

одговарајући

'' 1

3
Акумулато

р

12V, капацитет min. 

63Ah, струја хладног 

стартовања min. 610A

BOSCH, VARTA, 

ENERGIZER или 

одговарајући

'' 1

4
Акумулато

р

12V, капацитет min. 

74Ah, струја хладног 

стартовања min. 680A

BOSCH, VARTA, 

ENERGIZER или 

одговарајући

'' 1

5
Акумулато

р

12V, капацитет min. 

100Ah, струја хладног 

стартовања min. 830A

BOSCH, VARTA, 

ENERGIZER или 

одговарајући

'' 1

6
Акумулато

р

12V, капацитет min. 

110Ah, струја хладног 

стартовања min. 850A

BOSCH, VARTA, 

ENERGIZER или 

одговарајући

'' 1

7
Акумулато

р

12V, капацитет min. 

143Ah, струја хладног 

стартовања min. 850A

BOSCH, VARTA, 

ENERGIZER или 

одговарајући

'' 1

8
Акумулато

р

12V, капацитет min. 

180Ah, струја хладног 

стартовања min. 

1000A

BOSCH, VARTA, 

ENERGIZER или 

одговарајући
'' 1

9
Акумулато

рска клема 
'' 1

10
Акумулато

рска клема -
'' 1

 
Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда. 

Уговор ће се реализовати по јединичним ценама из понуде до укупне уговорене вредности набавке. 

 
У колону 7 уписати „марку“ понуђеног производа. 
 
 
 
 
 

ПАРТИЈА 12 -  ФИЛТЕРИ 
     

     

Marka vozila 
i registracija 

Broj šasije Broj motora Naziv dela Naziv proizvođača 
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1 2 3 4 5 

SCANIA XLEP4X20004504385 6027070 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 001 OE     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Fillter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Filter ulja 
menjač/ 
diferencijal 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

MAN WMAM053454M134965 17865055075311 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 120 US     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

VOLVO YV2E4CAA52B302142 D6B179677 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 013 FT     Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Fillter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 
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Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Filter 
kompresora 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

MITCUBISHI TYBFE84BE6DU2562 4MA2A68642 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 113 ED     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Fillter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

MAN WMAL88ZZZ3Y107218 D0836LFL03 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 141 VP     Filter goriva fini 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Filter goriva 
grubi 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Fillter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

FAP FAP1921RBK38119783 2F132B25175861 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 087 JN     Filter goriva fini 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Filter goriva 
grubi 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

FAP  FAP1823B3B120414 OM906LAIII290696400713945 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 009 IM     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 
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Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

FAP  FAP1823B38120416 I20090696400713937 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 113 AX     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

FAP FAP1823B38120535 OM906LAIII290696400764973 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 134 IB     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

FAP V1X140036BC120642 OM906LAIII29069640088455 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 012 AX     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 



   

183/516 

 

 

 

 
 

FAP V1X140036BC120728 OM906LAIII290696400888641 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 015 UV     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

Mercedes Benz WDB9302011L828705 541970C0928641 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 075 SI     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter AD Blue 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Fillter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

Mercedes Benz WDB9302011L826699 541970C0927517 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 078 UC     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      
Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter AD Blue 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Fillter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 
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Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

IVECO ZCFA71VJ502654979 F4AFE611EC0171419605 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 082 ĐX     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter AD Blue 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Fillter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

IVECO ZCFA71VJ102654980 F4AFE611EC0171419600 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 101 SA     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter AD Blue 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Fillter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

MAN WMAL87ZZ75Y139330 15508105600816 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 082 ĐX     Filter goriva fini 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Filter goriva 
grubi 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 
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      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Fillter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

VOLVO YV2E4CAA92B301740 D6B179486 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 013 FU     Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Fillter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Fillter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Filter 
kompresora 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

Mercedes 36700312005695 OM36791010007752 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 035 PC     Filter goriva fini 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Filter goriva 
grubi 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

FAP 36700312009170 OM3679101010011264 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 143 LG     Filter goriva fini 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Filter goriva 
grubi 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 
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      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

FAP 1318B36120352 590495100712911 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 005 FP     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

TAM 790003804 811002493 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 021 KO     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

FAP PUS77071800062 2F130B19170007 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 103 LE     Filter goriva fini 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Filter goriva 
grubi 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

FAP FAP1620BD48116905 173964192F130B Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 112 KG     Filter goriva fini 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Filter goriva 
grubi 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

FAP 1921BK36119115 175376262F132B Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 
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ŠA 022 LV     Filter goriva fini 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Filter goriva 
grubi 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

FAP FAP2O23BK38120387 OM906LAIII290696400713915 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 025 EI     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

FAP FAP2023BK38120491 OM906LAIII290696400659335 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 021 JZ     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

FAP V1X140036BC120644 OM906LAIII290696400888497 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 011 LF     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 
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FAP FAP1921RBK38119785 2F132B25175860 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 079 ŠU     Filter goriva fini 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      

Filter goriva 
grubi 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

Zastava ZCFC407010Z014119 81402337103601800 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 007 CU     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

Zastava ZCFC497000Z016036 SOFIM814043B43604263599 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 017 VE     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

FIAT ZFA24400007561251 F1AE0481C0175954 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 087 ŽF     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

Mercedes 208 
cdi WDB9026221R560970 6,11988E+13 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 166 XU     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 
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TAM 850004848 Y871M52772 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 130 HX     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

VOLKSWAGEN WV1ZZZ7HZEH069092 CAA588943 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 117 OG     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

Zastava VX1103A000052539 128A6O640095278 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 025 OZ     Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

Citroen  VF7GBWJYB94144596 PSAWJY10DXFR6071598 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 011 ZI     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

VOLKSWAGEN WV1ZZZ2KZ6X038434 BST010621 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 090 SV     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

Škoda TMBDS41U088846937 AXR599879 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 034 NP     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 
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      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

Zastava VX1128A0001094871 128A0641566360 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 135 DM     Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

Zastava VX1128A0001113245 128A0641620187 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 117 GN     Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

Citroen  VF7CHRHYB39536167 PSARHY10DYLP4080124 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 068 EP     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

Citroen  VF7CHRHYB39666221 PSARHY10DYNT4022557 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 088 JS     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter polena 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

VOLKSWAGEN WV1ZZZ2KZBX246612 CAY530035 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 108 SA     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 
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RENAULT VF1BM0F0529320074 K9KD722D091150M2 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 070 HŽ     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

Škoda  TMBGE45J3A3124093 BNM384534 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 051 UN     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

Škoda TMBGE45J9A3090046 BNM382573 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

ŠA 139 NN     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 

      Filter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. 
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Количина 

за све 

ставке из 

Партије 12 

је 1ком. 

(оквирно) 

    

     

     

Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда. 

Уговор ће се реализовати по јединичним ценама из понуде до укупне уговорене вредности 
набавке. 

 
 
 

Филтери се набављају као оригинални резервни делови произвођача одређеног 

погонског мотора са унутрашњим сагоревањем и/или радног уређаја, или 

одговарајући. 

Наведени филтери се користе за разне врсте мотора/уређаја и по намени (горива, уља, 

ваздуха) са својим каталошким бројевима као оригиналним резервним оригиналним 

резервним делом по препоруци произвођача истих.  

По основу досадашњих искустава и сазнања о експлоатационим перфомансама 

филтера, као и произвођачима истих, филтери произвођача Cummins Filtration FRA, 

Fleetguard, Mann+Hummel, Donaldson Nemаčka, би били добар избор филтера за 

моторе наведене у техничкоj спецификацији. 

Квалитет производа који су предмет набавке мора у потпуности одговарати важећим 

домаћим или међународним стандардима.  

Испорука робе се врши ,,сукцесивно” по потреби наручиоца, а на основу писане 

поруџбенице коју доставља служба комерције и набавке, у магацин Далматинска бб, 

15 000 Шабац, радним даном, од 7 – 14 часова.  

Обавезно у понуди/табели навести назив Произвођача и земљу порекла понуђене 

робе. У супротном, понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

− Сваки филтер мора бити спакован у оригиналну амбалажу са холограм- налепницом 

произвођача дела, валидну деклерацију са јасним подацима о Произвођачу, земљи 

порекла, увознику, години производње, типу , врсти, и сл. Понуђени филтери морају 

на свом телу имати штампану, непроменљиву ознаку на основу које ће се вршити 

индентификација и пријем истих.  

− За одговарајуће понуђене производе неопходно је доставити оригинални каталог или 

копију извода странице из каталога са насловном и завршном страном важећег 

каталога из које ће се јасно видети да део одговара оригиналу за тражени производ, 

упоредни приказ техничких карактеристика. Фотокопије морају бити оверене печатом 

понуђача.  

− За сваки филтер који није оригиналан филтер произвођача наведеног уређаја (мотора 

и агрегата), понуђач мора приложити и валидну, важећу копију ИСО стандарда 

произвођача филтера из серије 9001.  

− За сваки филтер који није оригиналан филтер, односно препорука по техничком 

упутству произвођача наведених уређаја (мотори и агрегати), на пловним објектима 

Дирекције, понуђач мора приложити и валидну потврду или доказ о признању 

произвођача мотора/уређаја да орговарајући филтер у свему одговара оригиналу. 
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Доказ мора бити на оригиналном меморандуму произвођача наведених уређаја оверен 

потписом, печатом и актуелним датумом.  

− Филтери морају бити произведени по савременим захтевима производње и од 

квалитетних материјала у складу са ISO/TS 16949:2002 и ISO 14001 уз поштовање 

захтева заштите животне средине. Приложити копију истих.  

− Роба ће бити примљена од стране Комисије за пријем коју формира Наручилац  

− Наручилац има право на рекламацију у погледу квалитета и количине испоручене 

робе у ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом 

преузимања робе, а у случају скривених мана, у року од 24 сата од сазања за 

склривену ману. Уколико роба нема одговарајуће техничке карактеристике или не 

одговара квалитету или је оштећена током транаспорта, продавац је у обавези да 

замени исту у року од 3 дана од момента пријаве Купца. Напомена: • Наручилац 

задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. • Уколико 

понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за 

њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.  
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ПАРТИЈА 13 – ЛЕЖАЈЕВИ И ОСОВИНСКЕ ЗАПТИВКЕ 

       

       

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара  

 

 

Ред

ни 

број 

Назив резервног 

дела 

Карактеристике, 

димензије 

Референтна робна 

марка 

Једини

ца 

мере 

Оквир

не 

количи

не 

Назив 

понуђене 

робне марке 

и модела 

1 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

607 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући ком 1 

  

2 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

608 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

3 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6001 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

4 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6002 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

5 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6003 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

6 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6003 2RS SNR FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

7 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6005 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

8 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6006 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 
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9 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6007 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

10 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6008 2RS SNR FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

11 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6014 zz/2RS FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

12 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6200 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

13 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6201 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

14 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6202 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

15 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6203 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

16 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6204 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

17 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6205 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

18 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6206 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 
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19 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6206 2RS FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

20 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6207 SNR FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

21 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6208 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

22 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6208 zz NR FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

23 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6209 SNR FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

24 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6210 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

25 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6211 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

26 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6302 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

27 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6303 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

28 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6304 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 
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29 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6305 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

30 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6306 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

31 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6307 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

32 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6309 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

33 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6403 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

34 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

6408 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

35 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

61903 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

36 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

62201 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

37 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

62202 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

38 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

62206 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 
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39 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

62302 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

40 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

63/28 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

41 

Радијални 

куглични 

једноредни 

лежај 

CSK 25 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

42 

Радијални 

куглични 

дворедни лежај 

4206 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

43 

Радијални 

куглични 

дворедни лежај 

4207 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

44 

Радијални 

куглични 

дворедни лежај 

4208 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

45 

Радијални 

куглични 

дворедни лежај 

4209 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

46 

Радијални 

куглични 

дворедни лежај 

526072А 

(15x32x15) 

FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

47 

Радијални 

куглични 

дворедни лежај 

 35BD219 

(35x55x20) 

FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

48 Бачвасти лежај 

22209 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

49 Бачвасти лежај 

22211 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

50 Бачвасти лежај 

22224 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

51 

Куглични 

дворедни лежај 

са косим 

додиром 

3306 NTN 

FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 
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52 

Куглични 

дворедни лежај 

са косим 

додиром 

3307 NTN 

FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

53 
Конусно 

ваљкасти лежај 

11949/11910 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

54 
Конусно 

ваљкасти лежај 

30203 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

55 
Конусно 

ваљкасти лежај 

30205 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

56 
Конусно 

ваљкасти лежај 

30206 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

57 
Конусно 

ваљкасти лежај 

30310 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

58 
Конусно 

ваљкасти лежај 

31308 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

59 
Конусно 

ваљкасти лежај 

32007 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

60 
Конусно 

ваљкасти лежај 

32208 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

61 
Конусно 

ваљкасти лежај 

32210 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

62 
Конусно 

ваљкасти лежај 

32213 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

63 
Конусно 

ваљкасти лежај 

32224 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

64 
Конусно 

ваљкасти лежај 

32312 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

65 
Конусно 

ваљкасти лежај 

33206 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 
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66 
Конусно 

ваљкасти лежај 

33208 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

67 
Конусно 

ваљкасти лежај 

33213 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

68 
Конусно 

ваљкасти лежај 

580/572  FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

69 
Конусно 

ваљкасти лежај 

X32014X/Y32014

X 

FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

70 
Конусно 

ваљкасти лежај 

JW5049/JW5010 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

71 
Конусно 

ваљкасти лежај 

HM804848/HM8048

10 

FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

72 

Цилиндрично 

ваљкасти 

једноредни 

лежај 

NJ1014 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

73 

Цилиндрично 

ваљкасти 

једноредни 

лежај 

NJ308 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

74 

Цилиндрично 

ваљкасти 

једноредни 

лежај 

NJ2210 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

75 

Цилиндрично 

ваљкасти 

једноредни 

лежај 

NJ2213 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

76 

Цилиндрично 

ваљкасти 

једноредни 

лежај 

NJ2313 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

77 

Цилиндрично 

ваљкасти 

једноредни 

лежај 

NU206 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 
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78 

Цилиндрично 

ваљкасти 

једноредни 

лежај 

NU208 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

79 

Цилиндрично 

ваљкасти 

једноредни 

лежај 

NU304 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

80 

Цилиндрично 

ваљкасти 

једноредни 

лежај 

NU307 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

81 

Цилиндрично 

ваљкасти 

једноредни 

лежај 

NU309 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

82 

Цилиндрично 

ваљкасти 

једноредни 

лежај 

NU310 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

83 

Цилиндрично 

ваљкасти 

једноредни 

лежај 

NU311 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

84 

Цилиндрично 

ваљкасти 

једноредни 

лежај 

NU2208 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

85 

Цилиндрично 

ваљкасти 

једноредни 

лежај 

NU2210 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

86 

Цилиндрично 

ваљкасти 

једноредни 

лежај 

NU 1014 M FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

87 
Игличасти 

лежај 

NK 25/16 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

88 
Игличасти 

лежај 

NKS 32 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 
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89 
Игличасти 

лежај 

K 16x22x16 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

90 
Игличасти 

лежај 

BK 3020 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

91 
Игличасти 

лежај 

BK 4020 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

92 

Куглични 

аксијални 

лежај 

52206 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

93 

Куглични 

аксијални 

лежај 

53216 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

94 

Куглични 

аксијални 

лежај 

529084 D FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 13 

  

95 

Цилиндрични 

ваљкасти 

аксијални 

лежај 

81210 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

96 

Цилиндрични 

ваљкасти 

аксијални 

лежај 

81212 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

  

97 
Сферни клизни 

лежај 

GE 25 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

98 
Сферни клизни 

лежај 

GE 30 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

99 
Сферни клизни 

лежај 

GE 35 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

100 
Сферни клизни 

лежај 

GE 40 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

101 
Сферни клизни 

лежај 

GE 45 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

102 
Сферни клизни 

лежај 

GE 50 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 
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103 
Сферни клизни 

лежај 

GE 60 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

104 
Сферни клизни 

лежај 

GE 90 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

105 
Y лежајна 

јединица 

SY 40 TR FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

106 

Кућиште Y 

лежајне 

јединице 

SY 508M FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

107 
Y лежајна 

јединица 

UC 205 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

108 

Кућиште Y 

лежајне 

јединице 

FL 205 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

109 
Y лежајна 

јединица 

UC 206 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

110 

Кућиште Y 

лежајне 

јединице 

UCP 211 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

  

111 Семеринг 
6x19x7 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

112 Семеринг 
6x22x7 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

113 Семеринг 
8x22x7 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

114 Семеринг 
10x22x7 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

115 Семеринг 
12x22x7 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

116 Семеринг 
12x28x7 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

117 Семеринг 
17x35x7 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

118 Семеринг 
18x30x7 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

119 Семеринг 
19x35x7 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

120 Семеринг 
20x40x7 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 
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121 Семеринг 
22x35x7 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

122 Семеринг 
24x35x7 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

123 Семеринг 
24x47x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

124 Семеринг 
25x32x5 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

125 Семеринг 
25x35x7 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

126 Семеринг 
25x35x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

127 Семеринг 
25x37x7 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

128 Семеринг 
25x47x7 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

129 Семеринг 
25x62x8 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

130 Семеринг 
25x62x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
''   

  

131 Семеринг 
28x40x7 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

132 Семеринг 
28x47x7 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

133 Семеринг 
28x47x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

134 Семеринг 
30x47x8 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

135 Семеринг 
30x47x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

136 Семеринг 
30x50x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

137 Семеринг 
32x45x7 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

138 Семеринг 
32x56x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

139 Семеринг 
35x50x7 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

140 Семеринг 
35x50x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

141 Семеринг 
35x55x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

142 Семеринг 
38x52x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 
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143 Семеринг 
38x62x8 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

144 Семеринг 
38x62x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

145 Семеринг 
40x52x7 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

146 Семеринг 
40x55x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

147 Семеринг 
40x58x8 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

148 Семеринг 
40x60x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

149 Семеринг 
40x65x8 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

150 Семеринг 
40x80x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

151 Семеринг 
42x55x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

152 Семеринг 
42x58x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

153 Семеринг 
42x62x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

154 Семеринг 
45x60x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

155 Семеринг 
45x80x13 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

156 Семеринг 
48x65x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

157 Семеринг 
48x69x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

158 Семеринг 
48x72x7 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

159 Семеринг 
48x69x8 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

160 Семеринг 
48x75x8 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

161 Семеринг 
50x65x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

162 Семеринг 
50x70x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

163 Семеринг 
50x72x7,5 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

164 Семеринг 
55x80x8 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 
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165 Семеринг 
55x80x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

166 Семеринг 
55x80x11 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

167 Семеринг 
55x85x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

168 Семеринг 
57,15x76,2x12,7 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

169 Семеринг 
58x72x8 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

170 Семеринг 
58x80x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

171 Семеринг 
40x60x7 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

172 Семеринг 
60x95x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

173 Семеринг 
60x85x13 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

174 Семеринг 
B65x90x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

175 Семеринг 
65x100x14 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

176 Семеринг 
68x85x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

177 Семеринг 
68x90x13 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

178 Семеринг 
70x90x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

179 Семеринг 
70x100x13 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

180 Семеринг 
75x100x13 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

181 Семеринг 
75x105x12 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

182 Семеринг 
75x105x13 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

183 Семеринг 
78x104x13 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

184 Семеринг 
80x100x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

185 Семеринг 
80x100x13 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

186 Семеринг 
85x105x12 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 
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187 Семеринг 
90x110x13 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

188 Семеринг 
95x115x13 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

189 Семеринг 
95x130x13 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

190 Семеринг 
95x130x16 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

191 Семеринг 
100x130x12 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

192 Семеринг 
100x120x13 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

193 Семеринг 
100x130x13 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

194 Семеринг 
105x125x13 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

195 Семеринг 
105x130x12 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

196 Семеринг 
105x130x15 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

197 Семеринг 
110x140x13 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

198 Семеринг 
115x140x12 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

199 Семеринг 
115x140x13 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

200 Семеринг 
115x140x16 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

201 Семеринг 
120x140x13 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

202 Семеринг 
120x150x12 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

203 Семеринг 
120x150x13 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

204 Семеринг 
120x160x13 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

205 Семеринг 
120x160x15 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

206 Семеринг 
130x160x13 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

207 Семеринг 
135x160x13 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

208 Семеринг 
135x160x16 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  



   

208/516 

 

 

 

 
 

209 Семеринг 
140x170x12 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

210 Семеринг 
140x180x15 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

211 Семеринг 
145x165x13 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

212 Семеринг 
145x170x13 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

213 Семеринг 
145x175x13 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

214 Семеринг 
145x175x15 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

215 Семеринг 
150x175x15 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

216 Семеринг 
150x180x15 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

217 Семеринг 
160x190x15 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

218 Семеринг 
210x240x16 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

219 Манжетна 
16x28x10 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

220 Манжетна 
55x75x12 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

221 О-ринг 
20,35x1,78 Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

  

222 О-ринг 12x2   '' 1   

223 О-ринг 5,3x2,4   '' 1   

224 О-ринг 7,3x2,4   '' 1   

225 О-ринг 13x2,4   '' 1   

226 О-ринг 13,3x2,4   '' 1   

227 О-ринг 15,3x2,4   '' 1   

228 О-ринг 17,3x2,4   '' 1   

229 О-ринг 19,3x2,4   '' 1   

230 О-ринг 22,3x2,4   '' 1   

231 О-ринг 29,3x2,4   '' 1   

232 О-ринг 10x2,5   '' 1   

233 О-ринг 25x2,5   '' 1   

234 О-ринг 40x2,5   '' 1   

235 О-ринг 20x3   '' 1   

236 О-ринг 20,2x3   '' 1   

237 О-ринг 22x3   '' 1   

238 О-ринг 23,2x3   '' 1   

239 О-ринг 25x3   '' 1   
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240 О-ринг 25,2x3   '' 1   

241 О-ринг 29,2x3   '' 1   

242 О-ринг 30,3x2,4   '' 1   

243 О-ринг 31x3   '' 1   

244 О-ринг 32,2x3   '' 1   

245 О-ринг 34,2x3   '' 1   

246 О-ринг 35,2x3   '' 1   

247 О-ринг 36,2x3   '' 1   

248 О-ринг 38,2x3   '' 1   

249 О-ринг 42,2x3   '' 1   

250 О-ринг 44,2x3   '' 1   

251 О-ринг 47x3   '' 1   

252 О-ринг 48,2x3   '' 1   

253 О-ринг 54,2x3   '' 1   

254 О-ринг 56,2x3   '' 1   

255 О-ринг 59,2x3   '' 1   

256 О-ринг 60,2x3   '' 1   

257 О-ринг 62,2x3   '' 1   

258 О-ринг 100x3   '' 1   

259 О-ринг 25x3,5   '' 1   

260 О-ринг 33x3,5   '' 1   

261 О-ринг 47x3,5   '' 1   

262 О-ринг 64,2x5,7   '' 1   

263 О-ринг 69,2x5,7   '' 1   

264 О-ринг 79,2x5,7   '' 1   

265 О-ринг 89,2x5,7   '' 1   

266 О-ринг 99,2x5,7   '' 1   

267 О-ринг 109,2x5,7   '' 1   

268 О-ринг 114,2x5,7   '' 1   

269 О-ринг 119,2x5,7   '' 1   

270 О-ринг 134,2x5,7   '' 1   

271 О-ринг 139,2x5,7   '' 1   

272 О-ринг 149,2x5,7   '' 1   

273 О-ринг 159,2x5,7   '' 1   

274 О-ринг 179,2x5,7   '' 1   
 

       

Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда. 

Уговор ће се реализовати по јединичним ценама из понуде до укупне уговорене вредности 
набавке. 
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ПАРТИЈА 14 - КАИШЕВИ   

       

       

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара  

 

Редн

и 

број 

Назив 

резервног дела 
Карактеристике, димензије 

Референтна робна 

марка 

Једини

ца мере 

Оквирн

е 

количи

не 

1 
Клинасти 

каиш 

9,5x825mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

ком 1 

2 
Клинасти 

каиш 

9,5x850mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

3 
Клинасти 

каиш 

9,5x875mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

4 
Клинасти 

каиш 

9,5x900mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

5 
Клинасти 

каиш 

9,5x925mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

6 
Клинасти 

каиш 

9,5x950mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

7 
Клинасти 

каиш 

9,5x975mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

8 
Клинасти 

каиш 

9,5x1000mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

9 
Клинасти 

каиш 

9,5x1025mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 
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10 
Клинасти 

каиш 

9,5x1050mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

11 
Клинасти 

каиш 

9,5x1100mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

12 
Клинасти 

каиш 

9,5x1125mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

13 
Клинасти 

каиш 

9,5x1150mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

14 
Клинасти 

каиш 

9,5x1175mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

15 
Клинасти 

каиш 

9,5x1200mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

16 
Клинасти 

каиш 

9,5x1400mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

17 
Клинасти 

каиш 

9,5x1450mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

18 
Клинасти 

каиш 

9,5x1500mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

19 
Клинасти 

каиш 

AVX 10x1175mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

20 
Клинасти 

каиш 

12,5x875mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 
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21 
Клинасти 

каиш 

12,5x950mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

22 
Клинасти 

каиш 

12,5x975mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

23 
Клинасти 

каиш 

12,5x1075mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

24 
Клинасти 

каиш 

12,5x1125mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

25 
Клинасти 

каиш 

12,5x1150mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

26 
Клинасти 

каиш 

12,5x1225mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

27 
Клинасти 

каиш 

12,5x1250mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

28 
Клинасти 

каиш 

12,5x1275mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

29 
Клинасти 

каиш 

12,5x1300mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

30 
Клинасти 

каиш 

12,5x1325mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

31 
Клинасти 

каиш 

12,5x1375mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 
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32 
Клинасти 

каиш 

12,5x1400mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

33 
Клинасти 

каиш 

12,5x1600mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

34 
Клинасти 

каиш 

13x975mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

35 
Клинасти 

каиш 

13x1079mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

36 
Клинасти 

каиш 

13x1100mm LI Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

37 
Клинасти 

каиш 

AVX 13x1100mm LI Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

38 
Клинасти 

каиш 

13x1300mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

39 
Клинасти 

каиш 

13x1375mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

40 
Клинасти 

каиш 

13x1700mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

41 
Клинасти 

каиш 

13x1725mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

42 
Клинасти 

каиш 

13x1900mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 
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43 
Клинасти 

каиш 

13x2800mm LI Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

44 
Клинасти 

каиш 

17x750mm LI Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

45 
Клинасти 

каиш 

17x775mm LI Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

46 
Клинасти 

каиш 

17x800mm LI Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

47 
Клинасти 

каиш 

17x1100mm LI Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

48 
Клинасти 

каиш 

17x1180mm LI Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

49 
Клинасти 

каиш 

17x1200mm LI Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

50 
Клинасти 

каиш 

17x1400mm LI Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

51 
Клинасти 

каиш 

17x1500mm LI Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

52 
Клинасти 

каиш 

17x1700mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

53 
Клинасти 

каиш 

17x2800mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 
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54 
Клинасти 

каиш 

17x3550mm LI Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

55 
Клинасти 

каиш 

17x3590mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

56 
Вишеканални 

каиш 

Škoda Oktavia br. Šasije: 

TMBDS41U088846937 

god. Proizvodnje 2007 

Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

57 
Вишеканални 

каиш 

Škoda Fabia br. Šasije 

TMBGE45J3A3124093 

god. Proizvodnje 2009  

Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

58 
Вишеканални 

каиш 

Škoda Fabia br. Šasije: 

TMBGE45J9A3090046 

god. Proizvodnje 2009   

Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

59 
Вишеканални 

каиш 

Renaul megane br. Šasije: 

VF1BM0F0529320074 

god. Proizvodnje 2003  

Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

60 
Вишеканални 

каиш 

Citroen Pikaso br. Šasije: 

VF7CHRHYB39666221 

god. Proizvodnje 2003  

Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

61 
Вишеканални 

каиш 

Citroen Pikaso br. Šasije: 

VF7CHRHYB39536167 

god. Proizvodnje 2003 

Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

62 
Вишеканални 

каиш 

Citroen Berlingo br. Šasije: 

VF7GBWJYB94144596 

god. Proizvodnje 2004 

Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

63 
Вишеканални 

каиш 

WV Transpo T5, br. Šasije 

WV1ZZZ7HZEH069092 

god proizvodnje 2014 

Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

64 
Вишеканални 

каиш 

WV Caddy 1.6TDI, br. 

Šasije 

WV1ZZZ2KZBX246612, 

god. Proizvodnje 2012  

Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 
'' 1 
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65 
Вишеканални 

каиш 

WV Caddy 1.9TDI, br. 

Šasije 

WV1ZZZ2KZ6X038434, 

god. Proizvodnje 2005 

Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 
'' 1 

66 
Вишеканални 

каиш 

4PK698mm Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

67 
Вишеканални 

каиш 

6PK1050mm Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

68 
Вишеканални 

каиш 

6PK1127mm Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

69 
Вишеканални 

каиш 

6PK2075mm Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

70 
Вишеканални 

каиш 

6PK2160mm Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

71 
Вишеканални 

каиш 

8PK1183mm Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

72 
Вишеканални 

каиш 

8PK1365mm Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

73 
Вишеканални 

каиш 

8PK1939mm Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

74 
Вишеканални 

каиш 

8PK2523mm Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

75 
Вишеканални 

каиш 

8PK2605mm Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 
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Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда. 

Уговор ће се реализовати по јединичним ценама из понуде до укупне уговорене вредности 
набавке. 
 

За све партије (изуизев Партија 9 и 10) 
Гарантни рок за понуђене производе - у складу са декларацијом  произвођача предметних 

производа. 

Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје  предмета јавне набавке. 

 

Гарантни рок за понуђене производе за Партије 9 и 10 износи минимум 12 месеци. 

 

За све партије: 

Рок упућивања рекламација: 3 дана од дана пријема робе. 

 

За све партије: 

Рок за решавање рекламација: најдуже 3 дана од упућивања обавештења о рекламацији 

   

За све партије: 

  Место испоруке: fco магацин Наручиоца, ул.Далатинска бб, Шабац 

 

За све партије: 

  Начин испоруке: сукцесивно у складу са потребама Наручиоца   

 

Рок испоруке:  

Рок испоруке за Партију 1 износи максимално 48 часова од упућивања писменог захтева, односно 

позива Наручиоца.  

Рок испоруке за Партију 2 износи максимално 10 календарских дана од упућивања писменог 

захтева, односно позива Наручиоца. 

Рок испоруке за Партију 3 износи максимално 48 часова од упућивања писменог захтева, односно 

позива Наручиоца. 

Рок испоруке за Партију 4 износи максимално 48 часова од упућивања писменог захтева, односно 

позива Наручиоца. 

Рок испоруке за Партију 5 износи максимално 48 часова од упућивања писменог захтева, односно 

позива Наручиоца. 

Рок испоруке за Партију 6 износи максимално 5 календарских дана од упућивања писменог захтева, 

односно позива Наручиоца. 

Рок испоруке за Партију 7 износи максимално 5 календарских дана од упућивања писменог захтева, 

односно позива Наручиоца. 

Рок испоруке за Партију 8 износи максимално 48 часова од упућивања писменог захтева, односно 

позива Наручиоца. 

Рок испоруке за Партију 9 износи максимално 48 часова од упућивања писменог захтева, односно 

позива Наручиоца. 

Рок испоруке за Партију 10 износи максимално 48 часова од упућивања писменог захтева, односно 

позива Наручиоца. 

Рок испоруке за Партију 11 износи максимално 48 часова од упућивања писменог захтева, односно 

позива Наручиоца. 

Рок испоруке за Партију 12 износи максимално 48 часова од упућивања писменог захтева, односно 

позива Наручиоца. 

Рок испоруке за Партију 13 износи максимално 48 часова од упућивања писменог захтева, односно 

позива Наручиоца. 

Рок испоруке за Партију 14 износи максимално 48 часова од упућивања писменог захтева, односно 

позива Наручиоца. 
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УСЛОВ: За Партију бр.2 

 Аутичистилице (Dulevo Commando, Dulevo 5000 Evolution) неопходно је да је Понуђач 

овлашћен од стране произвођача за продају резервних делова за чистилице Dulevo 

Commando, Dulevo 5000 Evolution 

 
ДОКАЗ: 
 Овлашћење произвођача за продају резервних делова за чистилице Dulevo Commando, 
Dulevo 5000 Evolution. Уколико је овлашћење на страним језику, уз изворни документ 
доставити и оверени превод на српски језик од стране судског тумача. 
 

 

УСЛОВ: За Партију бр.7  
 Надградња комуналних возила типа ,,ATRIK”, неопходно је да је Понуђач овлашћен од 

стране произвођача за продају резервних делова за надградњу типа ,,ATRIK”. 

 

ДОКАЗ: 

 Овлашћење произвођача за продају резервних делова за надградњу комуналних возила 

типа 

 

 Овлашћење произвођача за продају резервних делова за надградњу комуналних возила 

типа ,,ATRIK”. 
 
Услови за Партију 9 и 10 

 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 Да Понуђач пре објављивања јавног позива има у радном односу минимум 2 

ангажованa радника који су распоређени на пословима неопходним за реализацију 

предметне набавке, од којих један радник мора бити овлашћени сервисер машина за које се 

набављају резервни делови. 

 

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 Да понуђач у моменту подношења понуде поседује - користи :  

-Стовариште или магацин са залихама добара 

-Овлашћени сервис  

-Возило за испоруку добара  

 

Испуњеност ДОДАТНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне набавке  

 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

 

 Да Понуђач пре објављивања јавног позива има у радном односу минимум 2 (два) 

ангажованa радника који су распоређени на пословима неопходним за реализацију 

предметне набавке, од којих један радник мора бити овлашћени сервисер машина за које се 

набављају резервни делови  

Доказ :  

− ИЗЈАВА (у слободној форми) на сопственом меморандуму, под кривичном и 

материјлном одговорношћу, да Понуђач има минимум 2 запослена, који су одговорни 

за реализацију предметне јавне набавке – потписану и оверену 
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− Копија документа (диплома или уверење) којим се доказује да је запослени обучен 

за сервисера машина за које се набављају резервни делови  

 

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  

 

Да понуђач у моменту подношења понуде поседује - користи :  

Стовариште или магацин са залихама добара  

Овлашћени сервис 

Возило за испоруку добара  

 

Доказ :  

       -   ВЛАСНИЧКИ ЛИСТ у виду копије или УГОВОР О ЗАКУПУ у виду 

            копије, који мора бити закључен пре објављивања позива за подношење 

            понуда  

− СЕРТИФИКАТ (ОВЛАШЋЕЊЕ) у виду копије од стране произвођача предметних 

добара да Понуђач може вршити сервисирање истих 

− ИЗЈАВА (у слободној форми) на сопственом меморандуму, потписана, оверена под 

кривичном и материјалном одговорношћу да Понуђач поседује возило за испоруку 

предметних добара са копијом САОБРАЋАЈНЕ ДОЗВОЛЕ.  

 

Достављање доказа да Понуђач заступа произвођача радних машина или овлашћеног 

дистрибутера оригиналних резервних делова за наведене радне машине 

Доказ :  

- СЕРТИФИКАТ (ОВЛАШЋЕЊЕ) у виду копије да Понуђач заступа произвођача радних 

машина или овлашћеног дистрибутера оригиналних резервних делова за наведене радне 

машине.  

 

Остало: 

важи за обе партије: 9 и 10 

 

Квалитет и гарантни рок: 

Резервни делови морају бити оригинални (запакован у оригиналном паковању произвођача 

делова са јасно видљивом и читком штампом, како би наручилац био сигуран да је резервни 

део оригиналан), са прописаном гаранцијом, предвиђени за уградњу у набројане радне 

машине. Гарантни рок је минимално 12 месеци од дана испоруке. Зa време трајања гарантног 

рока понуђач je дужан дa oтклони o свом трошку све недостатке, кojи су настали као резултат 

испоруке, a кoји нису могли бити утврђени приликом примопредаје.  

 

Цену рада сервисера, по радном часу, исказати у Обрасцу понуде.  

 

 

Услови за Партију 12  

 

- Филтери се набављају као оригинални резервни делови произвођача одређеног 

погонског мотора са унутрашњим сагоревањем и/или радног уређаја, или 

одговарајући. 

- Наведени филтери се користе за разне врсте мотора/уређаја и по намени (горива, уља, 

ваздуха) са својим каталошким бројевима као оригиналним резервним делом по 

препоруци произвођача истих.  

- По основу досадашњих искустава и сазнања о експлоатационим перфомансама 
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филтера, као и произвођачима истих, филтери произвођача Cummins Filtration FRA, 

Fleetguard, Mann+Hummel, Donaldson Nemаčka, би били добар избор филтера за 

моторе наведене у техничкоj спецификацији. 

- Квалитет производа који су предмет набавке мора у потпуности одговарати важећим 

домаћим или међународним стандардима.  

− Сваки филтер мора бити спакован у оригиналну амбалажу са холограм- налепницом 

произвођача дела, валидну деклерацију са јасним подацима о Произвођачу, земљи 

порекла, увознику, години производње, типу , врсти, и сл. Понуђени филтери морају 

на свом телу имати штампану, непроменљиву ознаку на основу које ће се вршити 

индентификација и пријем истих.  

− За одговарајуће понуђене производе неопходно је доставити оригинални каталог или 

копију извода странице из каталога са насловном и завршном страном важећег 

каталога из које ће се јасно видети да део одговара оригиналу за тражени производ, 

упоредни приказ техничких карактеристика. Фотокопије морају бити оверене печатом 

понуђача.  

− За сваки филтер који није оригиналан филтер произвођача наведеног уређаја (мотора 

и агрегата), понуђач мора приложити и валидну, важећу копију ИСО стандарда 

произвођача филтера из серије 9001.  

− За сваки филтер који није оригиналан филтер, односно препорука по техничком 

упутству произвођача наведених уређаја (мотори и агрегати), на пловним објектима 

Дирекције, понуђач мора приложити и валидну потврду или доказ о признању 

произвођача мотора/уређаја да орговарајући филтер у свему одговара оригиналу. 

Доказ мора бити на оригиналном меморандуму произвођача наведених уређаја оверен 

потписом, печатом и актуелним датумом.  

− Филтери морају бити произведени по савременим захтевима производње и од 

квалитетних материјала у складу са ISO/TS 16949:2002 и ISO 14001 уз поштовање 

захтева заштите животне средине. Приложити копију истих.  

− Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све 

тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави 

одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

 

 УПУТСТВО   КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ    ИСПУЊЕНОСТ  ОБАВЕЗНИХ   И  ДОДАТНИХ 

УСЛОВА ЗА   УЧЕШЋЕ    У      ПОСТУПКУ     ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Сагласно  члану 75., 76. и 77. Закона о јавним набавкама  ("Сл.  гласник  РС", број 124/12, 

14/15  и  68/15)  заинтересовани  понуђач  је  обавезан  да  уз  понуду  приложи  доказе  за  оцену 

испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН. 

Документација  може бити и у неовереној фотокопији.  Наручилац може пре доношења 

Одлуке о додели уговора захтевати од понуђача, чија је понуда на основу Извештаја Комисије за 

јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих 

или појединих доказа. 

Понуђачи који  су уписани  у Регистар понуђача (који  води  Агенција за привредне 

регистре, а  у  складу   са  чланом 78.  ЗЈН) нису  дужни  да  доставе  доказе  о  испуњености 

обавезних   услова   из  члана 75.  став  1.  ЗЈН из  разлога што  је  Регистар понуђача јавно 

доступан на интернет страници надлежног органа: Агенција за привредне регистре 

(www.apr.gov.rs), као  и на интернет страници Управе за јавне  набавке (www.ujn.gov.rs),  а у 

ком случају (недостављања доказа  уз понуду) су понуђачи дужни, на основу члана 79. став 

5. ЗЈН,  да у понуди наведу интернет адресу на којој  су тражени подаци  јавно доступни. 
 

 

 

http://(www.apr.gov.rs/
http://www.ujn.gov.rs/
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Обавезни услови за учешће из члана 75. ЗЈН су следећи: 
 

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

регистар; 

2.   Да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски 

заступници привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани 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 понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

 

Наручилац је дужан да од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су 

поштовали обавезе које произилазе из из важећих прописа о заштити на раду,запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде. 

 

 

Докази о испуњености    обавезних услова из  члана 75. ЗЈН: 
 

1.)   ЗА ПРАВНА ЛИЦА И  ПРЕДУЗЕТНИКЕ: 

•        Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра 

надлежног Привредног суда 

 
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:   / 

 
2.)   ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 

•   За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА И УВЕРЕЊЕ 

ВИШЕГ СУДА,   на чијем подручју је седиште домаћег правног лица или огранка страног 

правног  лица,  којим  се  потврђује  да  понуђач  није  осуђиван  за  кривична  дела  против 

привреде,  кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања 

мита, кривично дело преваре. (Напомена: Ако Уверење основног суда обухвата и податке 

из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 

Вишег суда, није потребно посебно достављати Уверење Вишег суда) 

•  За дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА 

ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Устаничка 29, Београд, 

којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела организованог 

криминала. 

 

 
ЗА    ЗАКОНСКЕ   ЗАСТУПНИКЕ  ПРАВНИХ ЛИЦА: 

• Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ 

МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту 

пребивалишта)   да  није  осуђиван   за  неко  од  кривичних   дела  као  члан  организоване 

криминалне  групе,  да  није  одуђиван  за  кривична  дела  против  привреде,  кривична  дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

(НАПОМЕНА:Ако је више законских заступника, за сваког се доставља уверење из казнене 

евиденције). 

 
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

• Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ 

МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту 

пребивалишта)   да  није  осуђиван   за  неко  од  кривичних   дела  као  члан  организоване 

криминалне  групе,  да  није  одуђиван  за  кривична  дела  против  привреде,  кривична  дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 
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 3.)    ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ: 

•    Уверење пореске управе Министарства  финансија и привреде да је понуђач измирио 

доспеле порезе и доприносе, 

•    Уверење надлежне  локалне  самоуправе  да  је  понуђач  измирио  обавезе  по  основу 

изворних локалних јавних прихода ИЛИ 

•     Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 

 
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

•   Уверење пореске управе Министарства  финансија и привреде да је понуђач измирио 

доспеле порезе и доприносе, 

•   Уверење надлежне  локалне  самоуправе  да  је  понуђач  измирио  обавезе  по  основу 

изворних локалних јавних прихода. 

 
Напомена:  Докази наведени под тачкама 2 и 3  не могу бити старији од 2 (два) месеца пре 

отварања понуда; 

 

 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
 

За Партију 9 и 10 
 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 Да Понуђач пре објављивања јавног позива има у радном односу минимум 2 

ангажованa радника који су распоређени на пословима неопходним за реализацију 

предметне набавке, од којих један радник мора бити овлашћени сервисер машина за које се 

набављају резервни делови. 

 

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 Да понуђач у моменту подношења понуде поседује - користи :  

-Стовариште или магацин са залихама добара 

-Овлашћени сервис  

-Возило за испоруку добара  

 

 

ОСТАЛИ ДОДАТНИ УСЛОВИ  

 

Достављање доказа да Понуђач заступа произвођача радних машина или овлашћеног 

дистрибутера оригиналних резервних делова за наведене радне машине 

  

Доказ :  

 - СЕРТИФИКАТ (ОВЛАШЋЕЊЕ) у виду копије да Понуђач заступа произвођача 

радних машина или овлашћеног дистрибутера оригиналних резервних делова за наведене 

радне машине. 
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 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  

 
 

Испуњеност ДОДАТНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне набавке  

 

 

 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

 

 Да Понуђач пре објављивања јавног позива има у радном односу минимум 2 (два) 

ангажованa радника који су распоређени на пословима неопходним за реализацију 

предметне набавке, од којих један радник мора бити овлашћени сервисер машина за које се 

набављају резервни делови  

Доказ :  

− ИЗЈАВА (у слободној форми) на сопственом меморандуму, под кривичном и 

материјлном одговорношћу, да Понуђач има минимум 2 запослена, који су одговорни 

за реализацију предметне јавне набавке – потписану и оверену 

− Копија документа (диплома или уверење) којим се доказује да је запослени обучен 

за сервисера машина за које се набављају резервни делови  

 

 

 

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  

 

Да понуђач у моменту подношења понуде поседује - користи :  

Стовариште или магацин са залихама добара  

Овлашћени сервис 

Возило за испоруку добара  

 

Доказ :  

       -   ВЛАСНИЧКИ ЛИСТ у виду копије или УГОВОР О ЗАКУПУ у виду 

            копије, који мора бити закључен пре објављивања позива за подношење 

            понуда  

− СЕРТИФИКАТ (ОВЛАШЋЕЊЕ) у виду копије од стране произвођача предметних 

добара да Понуђач може вршити сервисирање истих 

− ИЗЈАВА (у слободној форми) на сопственом меморандуму, потписана, оверена под 

кривичном и материјалном одговорношћу да Понуђач поседује возило за испоруку 

предметних добара са копијом САОБРАЋАЈНЕ ДОЗВОЛЕ.  

 
 

Остали   услови за   учешће су   следећи: 

 
УСЛОВ: За Партију бр.2 

 Аутичистилице (Dulevo Commando, Dulevo 5000 Evolution) неопходно је да је Понуђач 

овлашћен од стране произвођача за продају резервних делова за чистилице Dulevo 

Commando, Dulevo 5000 Evolution 

 
ДОКАЗ: 
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 Овлашћење произвођача за продају резервних делова за чистилице Dulevo Commando, 
Dulevo 5000 Evolution. Уколико је овлашћење на страним језику, уз изворни документ 
доставити и оверени превод на српски језик од стране судског тумача. 
 
УСЛОВ: За Партију бр.7  
 Надградња комуналних возила типа ,,ATRIK”, неопходно је да је Понуђач овлашћен од 

стране произвођача за продају резервних делова за надградњу типа ,,ATRIK”. 

 

ДОКАЗ: 

 Овлашћење произвођача за продају резервних делова за надградњу комуналних возила 

типа 

 

 Овлашћење произвођача за продају резервних делова за надградњу комуналних возила 

типа ,,ATRIK”. 
 
За Партију 9 и 10 

Достављање доказа да Понуђач заступа произвођача радних машина или овлашћеног 

дистрибутера оригиналних резервних делова за наведене радне машине 

Доказ :  

- СЕРТИФИКАТ (ОВЛАШЋЕЊЕ) у виду копије да Понуђач заступа произвођача радних 

машина или овлашћеног дистрибутера оригиналних резервних делова за наведене радне 

машине.  

 

 

 

Остало: 

важи за обе партије: 9 и 10 

 

 

1.Квалитет и гарантни рок: 

Резервни делови морају бити оригинални (запакован у оригиналном паковању произвођача 

делова са јасно видљивом и читком штампом, како би наручилац био сигуран да је резервни 

део оригиналан), са прописаном гаранцијом, предвиђени за уградњу у набројане радне 

машине. Гарантни рок је минимално 12 месеци. Зa време трајања гарантног рока понуђач je 

дужан дa oтклони o свом трошку све недостатке, кojи су настали као резултат испоруке, a 

кoји нису могли бити утврђени приликом примопредаје.  

 

Цену рада сервисера, по радном часу, исказати у Обрасцу понуде.  

 

Услови за Партију 12  

 

- Филтери се набављају као оригинални резервни делови произвођача одређеног 

погонског мотора са унутрашњим сагоревањем и/или радног уређаја, или 

одговарајући. 

- Наведени филтери се користе за разне врсте мотора/уређаја и по намени (горива, уља, 

ваздуха) са својим каталошким бројевима као оригиналним резервним делом по 

препоруци произвођача истих.  

- По основу досадашњих искустава и сазнања о експлоатационим перфомансама 

филтера, као и произвођачима истих, филтери произвођача Cummins Filtration FRA, 

Fleetguard, Mann+Hummel, Donaldson Nemаčka, би били добар избор филтера за 

моторе наведене у техничкоj спецификацији. 
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- Квалитет производа који су предмет набавке мора у потпуности одговарати важећим 

домаћим или међународним стандардима.  

− Сваки филтер мора бити спакован у оригиналну амбалажу са холограм- налепницом 

произвођача дела, валидну деклерацију са јасним подацима о Произвођачу, земљи 

порекла, увознику, години производње, типу , врсти, и сл. Понуђени филтери морају 

на свом телу имати штампану, непроменљиву ознаку на основу које ће се вршити 

индентификација и пријем истих.  

− За одговарајуће понуђене производе неопходно је доставити оригинални каталог или 

копију извода странице из каталога са насловном и завршном страном важећег 

каталога из које ће се јасно видети да део одговара оригиналу за тражени производ, 

упоредни приказ техничких карактеристика. Фотокопије морају бити оверене печатом 

понуђача.  

− За сваки филтер који није оригиналан филтер произвођача наведеног уређаја (мотора 

и агрегата), понуђач мора приложити и валидну, важећу копију ИСО стандарда 

произвођача филтера из серије 9001.  

− За сваки филтер који није оригиналан филтер, односно препорука по техничком 

упутству произвођача наведених уређаја (мотори и агрегати), на пловним објектима 

Дирекције, понуђач мора приложити и валидну потврду или доказ о признању 

произвођача мотора/уређаја да орговарајући филтер у свему одговара оригиналу. 

Доказ мора бити на оригиналном меморандуму произвођача наведених уређаја оверен 

потписом, печатом и актуелним датумом.  

− Филтери морају бити произведени по савременим захтевима производње и од 

квалитетних материјала у складу са ISO/TS 16949:2002 и ISO 14001 уз поштовање 

захтева заштите животне средине. Приложити копију истих.  

− Напомена: • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све 

тражене доказе. • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави 

одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом. 
 

 УСЛОВИ  ЗА  ПОДИЗВОЂАЧЕ И  УЧЕСНИКЕ У  ЗАЈЕДНИЧКОЈ   ПОНУДИ 
 

А) ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да  учествује  у 
заједничкој понуди или као подизвођач. 

Уколико  понуђач  наступа  са  подизвођача  дужан  је  да  у  Обрасцу  понуде  наведе  да 

извршење јавне набавке делимично поверава подизвођачу,  са навођењем општих генералија о 

подизвођачу, као и 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. 

Уколико је понуђач у својој понуди навео да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу и 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 доказе о испуњености обавезних услова из 

члана 75. став 1. ЗЈН. 
Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из 

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

подизвођача. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 

пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 

подизвођача. 

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен 

у претходном ставу ако потраживање није доспело. 
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Добављач  не  може  ангажовати  као  подизвођача  лице  које  није  навео  у  понуди,  у 

супротном  Наручилац  ће реализовати  средства  обезбеђења  и раскинути  уговор,  осим ако би 

раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. 
Добављач може ангажовати као подизвођача  лице које није навео у понуди, ако је на 

страни подизвођача  након подношења  понуде  настала трајнија  неспособност  плаћања,  ако то 

лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност 

Наручиоца. 

 
 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 

1.ЗЈН, док додатне услове из члана 76. ЗЈН испуњавају заједно. 

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 пред Наручиоцем, и 

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

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

како би могли да поднесу заједничку понуду. 

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу. Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и 

одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора. 

 
В) ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ 

Задруга  може  поднети  понуду  самостално,   у  своје  име,  а  за  рачун  задругара  или 
заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом. 

Ако  задруга  подноси  заједничку  понуду  у име  задругара  за  обавезе  из поступка  јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

ОБАВЕЗНУ САДРЖИНУ  ПОНУДЕ  ЧИНЕ 

(за све категорије   заинтересованих  лица) 

-    докази о испуњавању обавезних услова за учешће, на основу члана 75. ЗЈН (обухваћени   

конкурсном документацијом  

 

-          докази за додатне услове 

 
-          докази за остале услове 
 
 
- Образац 1 – Образац  за  оцену  испуњености обавезних  услова  за учешће  – попуњен, 

потписан и оверен од стране понуђача; 

 

- Образац 2 - Образац понуде - попуњен, потписан и оверен од стране понуђача за сваку партију за коју 

се подноси понуда; 

 

- Образац 3 - Образац изјаве  о независној понуди - попуњен, потписан и оверен од стране понуђача; 

 

- Образац 4  - Подаци  о подизвођачу  - попуњен, потписан и оверен од стране понуђача, 

доставља се само уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, за сваку 

партију за коју се подноси понуда; 

 

- Образац 5  - Подаци  о  понуђачу који  је  учесник у  заједничкој понуди    - попуњен, потписан и 

оверен од стране понуђача,  доставља се само уколико понуду подноси група понуђача, за сваку партију 

за коју се подноси понуда; 



   

227/516 

 

 

 

 
 

 

- Образац 6  –  Образац  структуре  цене  са  упутством  како   да  се  попуни   -  попуњен, 

потписан и оверен од стране понуђача, за 

сваку партију за коју се подноси понуда; 

 

- Образац 8  -  Oбразац   изјаве   понуђача  о  поштовању  обавеза   које   произилазе  из важећих  прописа  

о  заштити  на   раду,   запошљавању  и  условима  рада,   заштити животне средине,  као и да понуђач 

гарантује да је ималац права интелектуалне  својине (уколико је то случај) - попуњен, потписан и 

оверен од стране понуђача; 

 

-  Споразум којим  се  понуђачи  из  групе  међусобно  и  према  Наручиоцу  обавезују  на извршење јавне 

набавке  (доставља  се  само уколико  понуђачи  подносе  заједничку   понуду); 

 

-      Модел уговора  - попуњен, потписан и оверен од стране понуђача, за сваку партију за коју се подноси 

понуда; 

 

Напомена 1: 

Образац број 7 - Образац  трошкова припреме понуде понуђач попуњава, потписује и оверава 

печатом, уколико се определи да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од Наручиоца накнаду трошкова. 
 
 

Напомена  2: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 

или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати   

обрасце   дате  у  конкурсној   документацији,   изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

материјалном и кривичном одговорношћу (Образац 3 - Изјава о независно јпонуди и Образац 8 – Изјава о 

поштовању обавеза из чл.75. став2. ЗЈН), који морају бити достављени за сваког од учесника у заједничкој 

понуди (морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача на кога се 

предметни образац односи). 

У  случају  да  се  понуђачи  определе  да  један  понуђач  из  групе  потписује  и  печатом оверава 

обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца број 3 и 8), наведено треба дефинисати 

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

набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 
 

 
 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства за правилно 

састављање понуде, као и критеријум за избор најповољније понуде. 

Понуђачи   су   дужни   да   поднесу   понуду   у   складу   са   захтевима   из   конкурсне 

документације. 
 

 

ЈЕЗИК 

Понуда и остала пратећа документација  која је захтевана мора бити на српском језику. 

Документација,  уколико  је  дата  на  страном  језику,  мора  бити  преведена  на  српски  језик  и 

оверена од стране судског тумача. 

 

 

НАПОМЕНЕ: 

-  Понуђачи су у обавези да за документацију која је дата на страном језику, уз превод 

доставе и "изворни документ" на основу  кога  је извршен  превод. 
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ИНФОРМАЦИЈE У      ВЕЗИ   КОНКУРСНЕ   ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Све  додатне  информације,   појашњења   и  упутства  у  вези  са  припремом   понуде  и 

конкурсном  документацијом,  као  и  указивање  на  евентуално  уочене  недостатке  и 

неправилности  у конкурсној  документацији,  заинтересована  лица могу захтевати/доставити  у 

писаном облику и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. 

Наручилац   ће  у  року  од  3  (три)  дана  од  дана  од  пријема   захтева   за  додантим 

информацијама, појашњењима и упутствима у вези са припремом понуде и конкурсном 

документацијом  односно  достављања  примедби  на недостатке  и неправилности  у конкурсној 

документацији одговор  објавити на Порталу јавних набавки РС. 
Питања и евентуалне примедбе упутити на адресу ЈКП "Стари град" Шабац, Хај дук  
Вељкова  бр .1 ,  1500 0  Шабац - писарница,  са назнаком: "За комисију  за јавну  
набавку  – питања  у поступку број О.П. 8 /2020 партија/e бр. ______ ,  као и путем 
maila: sanja.markovic.iskic@jkpstarigrad.rs. 

Препорука заинтересованим лицима је да електронска пошта  буде послата у току 

радног  времена Наручиоца, радним даном  (понедељак –петак) у периоду  од 07:00 до 15:00 

часова. 

Електронска пошта  (као и пошта  отпослата путем факса) која  буде примљена после 

истека радног  времена тј. после 15:00 часова, сматраће се да је примљена следећег  радног 

дана, у 07:00 часова. 
Тражење   додатних   информација   и   појашњења   телефоном,   у  вези   са   конкурсном 

документацијом и припремом понуде, није дозвољено. 
 

Напомена: Ако је документ  из поступка  јавне  набавке  достављен  од стране  Наручиоца  или 

понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да 

од друге стране захтева пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини, када је то 

неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 

НАПОМЕНА: 

Приликом израде понуде, заинтересована лица су дужна да предметну конкурсну 

документацију детаљно проуче и у свему поступе по њој. За додатне информације и објашњења, 

потребно је да се благовремено обрате Наручиоцу. 

Заинтересована  лица  су  дужна  да  прате  Портал  јавних  набавки  РС кaко би 

благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, 

јер је Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 

14/15 и 68/15) дужан да све измене, допуне и појашњења конкурсне документације  објави на 

Порталу јавних набавки РС. 

 

ВАРИЈАНТНА  ПОНУДА 
Понуђачи не могу поднети понуду са варијантама. 

 
 

 

НАЧИН  ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ  И  ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 

на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења,  односно  која  документа 

накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца: ЈКП "Стари 

град" Шабац, Хајдук Вељкова бр.1,  15000 Шабац - писарница,  са назнаком: 

"Измена понуде за јавну набавку добара у поступку О.П. 8/2020 партија/e бр. ______ - 

НЕ ОТВАРАТИ"  или  

"Допуна понуде за јавну набавку добара у поступку О.П. 8/2020 партија/e бр. ______ - 

НЕ ОТВАРАТИ" или  
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"Опозив понуде за јавну набавку добара у поступку О.П. 8/2020 партија/e бр. ______ - 

НЕ ОТВАРАТИ"  или   

"Измена и допуна понуде за јавну набавку добара у поступку О.П. 8/2020 партија/e бр. 

______  - НЕ ОТВАРАТИ". 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси  група  понуђача,  на  коверти  је  потребно  назначити  да  се  ради  о  групи  понуђача  и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење  понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ 
У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење  понуда Наручилац може било на 

сопствену иницијативу, или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица – да 

измени или да допуни конкурсну документацију, а иста ће бити потписана и оверена од стране 

овлашћеног лица Наручиоца. 
Тако формулисане  измене  или допуне  биће објављене  на Порталу јавних набавки  РС. 

Наручилац  ће,  уколико  наступе  услови  из члана  63. став 5. Закона  о јавим  набавкама, 

продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда  на  Порталу  јавних  набавки  РС. 

У случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе Наручиоца и понуђача 

које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, подлегати том продуженом 

крајњем року за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

 
 

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

заједничкој   понуди   или  као  подизвршилац   код  другог   понуђача,   нити   исто  лице   може 
учествовати у више заједничких понуда. 

Понуђачи  своје понуде  подносе  у затвореним  ковертама  или кутијама  (затвореним  на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара), са 
назнаком назива и адресе понуђача и назнаком: "ПОНУДА за набавку број О.П. 8/2020, 
партија/е_______", уз напомену "комисијски  отворити",  поштом или лично на адресу ЈКП 
"Стари град" Шабац, Хајдук Вељкова бр.1, 15000 Шабац, (централа). 

Радно време ЈКП "Стари град" Шабац  (централа)  је сваког радног дана 

(понедељак-петак) у периоду од 07:00 до 15:00 часова. 
На  полеђини  коверте  навести  назив  и  пуну  пословну  адресу  понуђача.  У  случају  да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача 

и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Сви  појединачни   обрасци  који  су  саставни  део  понуде  треба  да  буду  попуњени, 

потписани и оверени печатом. 

Обрасце  дате у конкурсној документацији,  односно податке који морају да буду њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом 

оверава. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је дужна да као саставни 

део  понуде  достави  Споразум  којим  се  понуђачи  из  групе  међусобно  и  према  Наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке. 
 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
Понуђач је дужан да пажљиво  прегледа  конкурсну  документацију,  упутства,  техничку 

спецификацију, као и посебне захтеве, попуни  и овери образац понуде, и остале обрасце према 

захтевима из конкурсне документације, приложи тражене изјаве оверане на захтевани начин, као 

и докумета прописана чланом 77. Закона о јавним набавкама, којим доказује испуњеност услова 

из члана 75. Закона о јавним набавкама. 
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Понуђачи  који  су  уписани  у  Регистар понуђача  (који  води  Агенција  за  привредне 

регистре, а у складу са чланом 78. ЗЈН) нису дужни да доставе доказе о испуњености обавезних 

услова из члана 75. став 1. ЗЈН из разлога што је Регистар понуђача јавно доступан на интернет 

страници  надлежног   органа:  Агенција  за  привредне   регистре  (www.apr.gov.rs),   као  и  на 

интернет  страници Управе за јавне набавке (www.ujn.gov.rs),  а у ком случају (недостављања 

доказа  уз понуду)  су понуђачи  дужни,  на основу  члана  79. став 5. ЗЈН,  да у понуди  наведу 

интернет адресу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Наручилац  неће  одбити  понуду  као неприхватљиву  уколико  не садржи  доказ одређен 

конкурсном документацијом,  ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој подаци 

који су  тражени у оквиру услова 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 се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може 

уместо   доказа,   приложити   своју   писану   изјаву,   дату   под   кривичном   и   материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или ддругим 

надлежним органом те државе. 

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све 

услове из конкурсне документације. 

Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. 

Накнадне  рекламације,  које су последица  нетачно  и недовољно  прикупљених 

информација,   или  погрешно  процењених  околности  и  услова, односно  недовољног  знања, 

Наручилац ће одбити као неосноване. 

 
ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуда  мора  да  важи  најмање 60  (шездесет)   календарских  дана   од  дана  отварања 

понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија. 

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од – до, око...и сл.), понуда 

ће се сматрати неприхватљивом. 

 
 
 

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА   И    ДОПУШТЕНЕ   ИСПРАВКЕ 

Наручилац може да 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 подизвршиоца. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 

значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је 

неодговарајућа  или неприхватљива  учинила  одговарајућом  односно  прихватљивом,  осим  ако 

другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 

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. 

Ако  се  понуђач  не  сагласи  са  исправком  рачунских  грешака,  Наручилац  ће  његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 
ПОВЕРЉИВОСТ   ПОДАТАКА 

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену 

позива  и неће  бити  доступни  ником  изван  круга  лица  која  буду  укључена  у поступак  јавне 

набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка 

или касније. 

http://www.apr.gov.rs/
http://www.ujn.gov.rs/
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Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не 

садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке 

који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви. 

Наручилац  ће  као  поверљива  третирати  она  документа  која  у  десном  горњем  углу 

великим словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО". 

Наручилац  не одговара  за поверљивост  података који нису означени  на горе наведени 

начин.  Ако  се  као  поверљиви  означе  подаци  који  не  одговарају  горе  наведеним  условима, 

наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости.  Понуђач ће то учинити тако 

што ће његов  представник  изнад  ознаке  поверљивости  написати  "ОПОЗИВ",  уписати  датум, 

време и потписати се. 

Ако  понуђач  у  року  који  одреди  наручилац   не  опозове   поверљивост   докумената, 

наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. 

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену 

елемената критеријума и рангирање понуде. 
НАРУЧИЛАЦ   ЋЕ   ЧУВАТИ   КАО   ПОСЛОВНУ   ТАЈНУ   ИМЕНА   ПОНУЂАЧА,   КАО   И 

ПОДНЕТЕ ПОНУДЕ, ДО ИСТЕКА РОКА ПРЕДВИЂЕНОГ ЗА ОТВАРАЊЕ ПОНУДА. 
 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
Крајњи рок за подношење понуда је 18.06.2020.године до 12 часова. 

 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
Отварање  понуда  ће  се  обавити  јавно,  дана  18.06.2020. године,  са  почетком   12:05 

часова, у просторијама ЈКП " Ста ри  г ра д"  Ш аб ац ,  Ха ј д ук  Вељк о ва  б р . 1 ,  Ш аба ц   

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача. 

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у 

отварању понуда. 

Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим. 

Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворенe. 
 
 
 

ТРОШКОВИ    ПРИПРЕМЕ  ПОНУДЕ 
Понуђач   може  да  у  оквиру   понуде   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 је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 

Наручилац  је  дужан  да  понуђачу  надокнади  трошкове  израде  узорака  или  модела  ако  су 

израђени у складу са техничким захтевима Наручиоца и трошкове прибављања средства 

обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
                                     
 
    ЦЕНА 
  

Понуђена цена је цена коју понуђач одређује у понуди, изражена у динарима, у којој су 

урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени конкурсном 

документацијом. 

Понуђач је дужан да у Обрасцу структуре цена наведе цене по траженим позицијама. 

Цена  без  ПДВ-а  наведена  у  Обрасцу  структуре  цене   мора  одговарати  цени  без  ПДВ 

наведеној у Обрасцу понуде. 

Јединичне  цене  које  су  наведене  у  обрасцу  структуре  цена  су  фиксне  до  окончања 

уговора и не могу се мењати. 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
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Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу 

на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са 

понуђеним условима. 

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од понуђача 

детаљно  образложење  свих  њених  саставних  делова  које сматра  меродавним,  у свему  према 

члану 92. ЗЈН. 

 

Напомена: 

У понуђену цену понуђач мора укључити све трошкове  (укупан износ накнаде мора 

да садржи  све  основне  елементе  структуре  цене,  тако  да  понуђени  укупни  износ  цене  

покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке). 

 

НАЧИН, РОК  И   МЕСТО  ИСПОРУКЕ 

Испорука предмета набавке ће се извршити сукцесивно,  према потребама 

Наручиоца.  

Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде наведе рок испоруке у сатима, односно данима 

зависно од партије за коју подноси понуду.  

Рок испоруке за Партију 1 износи максимално 48 часова од упућивања писменог 

захтева, односно позива Наручиоца.  
Рок испоруке за Партију 2 износи максимално 10 календарских дана од упућивања 

писменог захтева, односно позива Наручиоца. 

Рок испоруке за Партију 3 износи максимално 48 часова од упућивања писменог захтева, 

односно позива Наручиоца. 

Рок испоруке за Партију 4 износи максимално 48 часова од упућивања писменог захтева, 

односно позива Наручиоца. 

Рок испоруке за Партију 5 износи максимално 48 часова од упућивања писменог захтева, 

односно позива Наручиоца. 

Рок испоруке за Партију 6 износи максимално 5 календарских дана од упућивања писменог 

захтева, односно позива Наручиоца. 

Рок испоруке за Партију 7 износи максимално 5 календарских дана од упућивања  

писменог захтева, односно позива Наручиоца. 

ог захтева, односно позива Наручиоца. 

Рок испоруке за Партију 8  износи максимално 48 часова  од упућивања  

писменог захтева, односно позива Наручиоца. 

ог захтева, односно позива Наручиоца. 

Рок испоруке за Партију 9 износи максимално 48 часова од упућивања  

писменог захтева, односно позива Наручиоца. 

Рок испоруке за Партију 10 износи максимално 48 часова  од упућивања  

писменог захтева, односно позива Наручиоца. 

Рок испоруке за Партију 11 износи максимално 48 часова  од упућивања  

писменог захтева, односно позива Наручиоца. 

Рок испоруке за Партију 12 износи максимално 48 часова  од упућивања  

писменог захтева, односно позива Наручиоца. 

Рок испоруке за Партију 13 износи максимално 48 часова  од упућивања  

писменог захтева, односно позива Наручиоца. 

  Рок испоруке за Партију 14 износи максимално 48 часова  од упућивања  

писменог захтева, односно позива Наручиоца. 

 

У случају да понуђач  непрецизно  одреди  рок испоруке  (од – до, одмах,  око, ...и сл.), 

понуда ће се сматрати неприхватљивом. 
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Испорука предмета набавке је у пословном простору Наручиоца, fco магацин Наручиоца, 

ул.Далматинска бб, Шабац, радним данима (понедељак-петак) у радно време, у периоду од 

7-14 часова. 

 
 

ГАРАНТНИ РОК, РОК УПУЋИВАЊА РЕКЛАМАЦИЈА И РОК ЗА РЕШАВАЊЕ 

РЕКЛАМАЦИЈА 
  

Гарантни рок за понуђене производе - у складу са декларацијом  произвођача предметних 

производа. 

Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје  предмета јавне набавке. 

Гарантни рок за понуђене производе за Партије 9 и 10 износи минимум 12 месеци од дана 

испоруке. 

 

Рок упућивања рекламација: 3 дана од дана пријема робе. 

 

Рок за решавање рекламација: најдуже 3 дана од упућивања обавештења о рекламацији 
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок за решавање рекламација за понуђена 
добра, а који не може бити дужи од 3 (три) дана од упућивања обавештења о 
рекламацији.  

У случају да понуђач непрецизно одреди рок за решавање рекламација (од - до, око.... 

и сл.) понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

 

НАЧИН И  РОК ПЛАЋАЊА 
 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање   добара   која   су   предмет   набавке   извршиће се  н а к о н  и с по р ук е  и  

п о т п и с и ва њ а  п р иј е ма  р о б е  о д  с т р а н е  Н ар уч и о ц а .   Р о к  п л а ћа њ а  ј е  4 5  д а н а ,  

р а ч ун а ј ућ и  о д  д а н а  п р и ј е ма  и с п р а вн е  фа к т ур е  о  и с п о р уч е н и м  д о б р и м а .   

 
 
 
 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ 

Средства финансијског обезбеђења која се   достављају   након закључења уговора: 

 

I) Средствo обезбеђења за добро извршење посла- 

БЛАНКО  МЕНИЦА  -  прописно   потписана   и  оверена  бланко  меница,  која  ће 

представљати   средство обезбеђења за добро извршење посла; са меничним овлашћењем на 

попуну у износу од 10% вредности понуде без ПДВ. 

Уз одговарајућу меницу  понуђач је дужан да  достави и следећа документа: 

-   прописно  сачињено,  потписано  и  оверено  овлашћење  Наручиоцу  за  попуњавање  и 

подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење); 

-   фотокопију  Картона  оверених  потписа  овлашћених  лица  за  потписивање  налога  за 

пренос средстава; 

-   фотокопију   ОП   обрасца   (обрасца   са   навођењем   лица   овлашћених   за   заступање 

понуђача; и 

-    фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке. 

 

 

Напомене: 

-   Из садржине меничног овлашћења мора бити видљиво да је реч о средству обезбеђења за   добро 

извршење посла по уговору  у поступку О.П.8/2020, партија бр.________; 

Рок  важности  менице   мора  бити  најмање    30 (тридесет) дана    дужи  од  датума истека уговора. 
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Наручилац ће уновчити наведено средство обезбеђења  у случају да понуђач коме буде 

био додељен  уговор  не извршава  своје уговорене  обавезе  у роковима  и на начин  предвиђен 

одредбама  Уговора. 

 

КРИТЕРИЈУМ        ЗА  ОЦЕНУ         ПОНУДА 
 

Критеријум за оцењивање понуда за  све  партије  је "најнижа понуђена цена" уколико 

су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији (упоређиваће се укупна цена без 

ПДВ-а.) 

Уговор се закључује на процењену вредност јавне набавке, односно партије. 
 

Елементи  критеријума на основу којих ће Наручилац  доделити уговор у ситуацији  када 

постоје две или више понуда са истом понуђеном  ценом. 

Уговор  у  поступку  јавне  набавке  биће  додељен  понуђачу  који  достави  прихватљиву 

понуду и понуди најнижу цену за предметно добро. 

Уколико две или више понуда имају једнаку цену, као најповољнија  ће бити изабрана 

понуда понуђача који има краћи рок  испоруке. 

Уколико две или више понуда имају једнаку цену и исти рок испоруке,  

као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који има дужи рок  важења      понуде. 

 
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Рок  у  коме  ће  Наручилац  донети  Одлуку  у  вези  са  овом  јавном  набавком  је  25 

(двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда. 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ   О НАКНАДИ  ЗА  КОРИШЋЕЊЕ   ПАТЕНТА 
Накнаду  за  коришћење   патента,   као  и  одговорност   за  повреду  заштићених   права 
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  ПОНУЂАЧИМА  О  ОБАВЕЗИ   ПРОПИСАНОЈ  чланом 75. став 2. ЗЈН 
Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази 

у време подношења понуде. 

Изјаву сачињену на начин да из њене садржине јасно произилази испуњење напред 

наведених услова Наручилац је предвидео као саставни део конкурсне документације –  Образац 

број       8 - који су понуђачи дужни доставити (као саставни део понуде) уредно попуњен, потписан 

и оверен од стране овлашћеног лица. 
 

НЕГАТИВНА  РЕФЕРЕНЦА 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1. поступио супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН, 

2. учинио повреду конкуренције, 

3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 

4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао  своје  обавезе  по ранијим  закљученим  уговорима  по јавним  набавкама  који  су се 

односили на исти предмет набавке за период од претходне три године пре објављивања позива 

за подношење понуда. 

Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3. ЗЈН. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. који се 

односи на поступак или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне 

набавке истоврстан. 
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ЗАХТЕВ ЗА  ЗАШТИТУ  ПРАВА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има 

интерес за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло 

да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама. 

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

Републичкој комисији. 

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

сваке радње Наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. 

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 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН 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  3.  члана  149.  ЗЈН,  сматраће  се 

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

После доношења Одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка јавне набавке 

рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки РС. 

Захтевом  за  заштиту  права  не  могу  се  оспоравати  радње  Наручиоца  предузете     у 

поступку  јавне  набавке  ако су подносиоцу  захтева  били или могли  бити познати  разлози  за 

његово подношење пре истека рока за подношење захтева за заштиту права којим се оспорава 

врста  поступка,  садржина  позива  за  подношење   понуда  или  конкурсне  документације,   а 

подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог  подносиоца  захтева  у том  захтеву  се не  могу  оспоравати  радње  Наручиоца  за  које  је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев  за  заштиту  права  не  задржава  даље  активности  Наручиоца  у  поступку  јавне 

набавке у складу са одредбама члама 150. ЗЈН. 

О  поднетом  захтеву  за  заштиту  права  Наручилац  објављује  обавештење  о  поднетом 

захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки РС, најкасније у року од 2 (два) дана од 

дана пријема захтева за заштиту права. 
У случају поднетог захтева за заштиту права Наручилац не може донети одлуку о додели 

уговора,  одлуку  о  обустави  поступка,  нити  може    закључити  уговор  о  јавној  набавци  пре 

доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. 

Одговорно лице Наручиоца може донети одлуку да Наручилац предузме активности из 

напред наведене алинеје пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би 

задржавање активности Наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о 

јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању Наручиоца које су 

несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за 

заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе 

да зауставља даље активности у поступку јавне набавке. 

Чланом 151. став 1. ЗЈН прописана је садржина захтева за заштиту права. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе прописане чланом 

151. став 1. ЗЈН Наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

Закључак  о  одбацивању  захтева  за  заштиту  права  Наручилац  доставља  подносиоцу 

захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења. 

Против закључка Наручиоца из члана 151. став 2. ЗЈН подносилац захтева може у року од 

3 (три) дана од дана пријема закључка понети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе 

истовремено доставља Наручиоцу. 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 
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Ако је захтев за заштиту права основан, Наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту 

права, на писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 

Ако захтев за заштиту права није основан,  подносилац  захтева за заштиту права мора 

Наручиоцу, на писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. 

Накнаду   трошкова   могуће   је   тражити   до   доношење   одлуке   Наручиоца,   односно 

Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права. 

 
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15; у 

даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и 

потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

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

840-30678845-06 уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН, а у складу са Упутством о 

уплати  таксе,  издатом  од стране  Републичке  комисије  за заштиту  права  у постпцима  јавних 

набавки.(Упутство је јавно доступно на званичном сајту Републичке комисије за заштиту права 

у поступцима јавних набавки – www.kjn.gov.rs, у оквиру банера: "Упутство о уплати таксе"). 

Чланом  156. став 1. тачка 2) прописано  је да је подносилац  захтева  за заштиту  права 

дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије (напред наведен) уплати таксу у износу од 
120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре и након отварања понуда и ако 

процењена вредност јавне набавке није већа од 120.000.000,00 динара. 

Напомена: У Упутству о уплати таксе дат је и начин уплате таксе из иностранства  (на 

девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор). 

 
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац  је  дужан  да  уговор  о  јавној  набавци  достави  понуђачу  којем  је  уговор 

додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Ако Наручилац не достави потписан уговор понуђачу у напред наведеном року понуђач 

није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога 

сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. 
Ако  понуђач  којем  је  додељен  уговор  одбије  да  закључи  уговор  о  јавној  набавци, 

Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

Напомена:  У  случају  да  је  поднета  само  једна  понуда,  Наручилац  може  да  закључи 

уговор о јавној набавци и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, а на основу 

члана 112. став 2. тачка 5. ЗЈН. 

 
 
Разлози   због   којих се може одустати од  доделе уговора: 

Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. став 2. Закона о 

јавним набавкама. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога 

који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети 

поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком 

због чега се неће понављати  у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 
 

РАЗЛОЗИ  ЗА   ОДБИЈАЊЕ    ПОНУДЕ: 
Понуда ће бити одбијена: 

1)  уколико није благовремена 

2)  уколико поседује битне недостатке 

3)  уколико није одговарајућа 

4)  уколико ограничава права Наручиоца 

5)  уколико условљава права Наручиоца 

http://www.kjn.gov.rs/
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6)  уколико ограничава обавезе понуђача 

7)  уколико прелази процењену вредност јавне набавке. 
 

 

 

Напомена: 
Наручилац може донети Одлуку о додели уговора понуђачу чија понуда садржи понуђену цену 

већу од процењене  вредности  јавне  набавке  ако није  већа  од упоредиве  тржишне  цене  и ако су 

понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке. 

 
БИТНИ              НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ: 

1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне  услове за учешће 

2)  уколико  понуђач  не  докаже  да  испуњава  додатне  услове  (у  случају  када  су  додатни 

услови прописани конкурсном документацијом) 
3) уколико понуђач није доставио тражено средство  обезбеђења (у случају када је оно 

захтевано као обавезни садржај понуде) 

4) уколико је понуђени рок  важења  понуде краћи од прописаног 

5)  уколико  понуда  садржи  друге    недостатке    због  којих  није  могуће  утврдити  стварну 

садржину  понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 
 

1) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у 

позиву за подношење понуда. 

     2) Одговарајућа  понуда   је понуда која је благовремена,  и за коју је утврђено да потпуно 

испуњава све услове из техничке спецификације . 
       3) Прихватљива  понуда  је понуда  која је благовремена,  коју наручилац  није одбио због 
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца 
или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке 
 
 
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке 

повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од 

укупне вредности првобитно закљученог уговора ,а све у скалду са чланом 115.Закона. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 1 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  ЗА УЧЕШЋЕ 

 
 
 

Ред. 

број 

 

 
 

Документ 

 

Прилог уз 

понуду 

(заокружити 

одговарајуће) 

 

Интернет адреса  на којој  се 

документ може преузети 

(у случају недостављања 

документа уз понуду) 

 

 

1. 

Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда 

 

 

ДА         НЕ 

 

 

 
2. 

Потврда надлежног органа да понуђач и 

његов законски заступник није осуђиван 

за неко од кривичних дела таксативно 

наведених у члану 75. став 1. тачка 2. ЗЈН 

 

 
ДА         НЕ 

 

 
 
 

3. 

Потврда надлежног пореског органа да је 

понуђач измирио доспеле порезе и друге 

јавне дажбине у складу са прописима 

Републике   Србије   или   стране   државе 

када има седиште на њеној територији 

 
 
 

ДА         НЕ 

 

 
4. 

 
Решење  о упису у регистар понуђача 

 
ДА         НЕ 

 

 

 
 

Датум:                                                                        Потпис : 
 

 

Пе

чат
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 2

 

Понуда број                                           од                  . 2020. године   за јавну набавку добaра број 

О.П.  8 /2020 – Партија 1 резервни делови за теретна возила   

 
Општи подаци о понуђачу 

 

Назив понуђача:   
 

 

Адреса понуђача:    
 

 

Овлашћено лице:    
 

 

Особа за контакт:    
 

Телефон:   Телефакс:  
 

 

E-mail:    
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:    
 

Матични број:    
 

Понуду дајем: 

A) Самостално 

 
Б) Са подизвођачем 

ПИБ:   

 

1.    

2.    

3.    

(Уколико је заокружено Б, навести назив и седиште свих подизршиоца) 
 

В) као заједничку понуду 
 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

(Уколико је заокружено В, навести назив и седиште осталих учесника у заједничкој  понуди)
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Напомена:   Уколико  понуђач  понуду  подноси  са  подизвођачем  или  понуду  подноси  група 

понуђача, саставни део Обрасца понуде чини и Образац број 4 (Подаци о подизвођачу) односно 

Образац број 5 (Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди)  

 
Укупна понуђена цена без ПДВ за добaра која чине предмет јавне набавке О.П.8/2020, Партија 1 

______________________________________________-  износи 

                                                                                     динара. 
 

Посебно      исказан      припадајући      ПДВ      у      складу      са      Законом      о      ПДВ      

износи__________________ динара. 

 
Укупна понуђена цена са ПДВ за добaра која чине предмет јавне набавке О.П. 8/2020 Партија 

1____________________________________________ -   износи 

                                                                                     динара. 

Рок  важења  понуде  износи    

календарских  дана) 

часова од  дана  отварања  понуда  (минимално  60

У случају  да понуђач  непрецизно  одреди  рок  важења  понуде  (од  – до,  око...и  сл.),  понуда  ће се 

сматрати неприхватљивом. 
 

 

Рок испоруке износи:                         часа од упућивања писменог захтева, односно позива Наручиоца. 

(максимално 48 часова од упућивања писменог захтева, односно позива Наручиоца)  

У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке (од – до,одмах око, ...и сл.), понуда ће се 

сматрати неисправном. 

Место и начин испоруке: пословни простор Наручиоца, fco магацин Наручиоца, ул.Далматинска бб, 

Шабац, сукцесивно према потребама Наручиоца. 
  Гарантни рок за понуђене производе - у складу са    
декларацијом произвођача предметних производа. 
 
  Рок упућивања рекламација: 3 дана од дана пријема робе. 
 
  Рок за решавање рекламација:(_________) најдуже 3 дана 
од упућивања обавештења о рекламацији    

 
    
 
 
 
 

  Начин плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање   добара   која   су   предмет   набавке   

извршиће се  након испоруке и потписивања пријема 

робе од стране Наручиоца. 

 

Рок  плаћања: Р о к  п л а ћ а њ а  ј е  4 5  д а н а ,  р а ч у н а ј у ћ и  о д  д а н а  п р и ј е м а  и с п р а в н е  

ф а к т у р е  о  и с п о р у ч е н и м  д о б р и м а .   
 
 
 
 
 
 
 
 

    Датум:                                                                                                                  Потпис : 
 

Печат
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ПОДАТКЕ ПОПУЊАВА ИСКЉУЧИВО ПОНУЂАЧ КОЈИ НАСТУПА СА 

ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 
 

1. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

 
(уписати назив подизвођача) 

 
2. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

износи                     %.

 
(уписати назив подизвођача) 

 
3. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

износи                     %.

 
(уписати назив подизвођача) 

износи                     %.

 

Напомена: проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу не може бити 

већи  од 50%, односно  ако понуђач  поверава  извршење  јавне набавке  већем броју подизвођача, 

проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима  (збирно  за  све           подизвођаче) не 

може бити већи од 50%. 
 

1.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 

2.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 

3.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
 
 

Датум:                                                                                              Потпис : 
 

Печат 
 

 

Напомена: Уколико понуђач наступа са више од три подизвођача копирати део Обрасца понуде 

који се односи на учешће подизвођача у јавној набавци   (последња страна Обрасца понуде) у 

потребном  броју примерака.  На овај начин приложене  додатне стране сматраће се саставним 

делом обрасца понуде, те свака додатна страна мора бити потписана и оверена.
 
Напомена: 
Укупна вредност понуде за оквирне количине користиће се само ради рангирања понуда. 
Уговор се закључује на процењену вредност јавне набавке, односно партије. 
Наручилац задржава право одступања од количина наведених у спецификацији предметне 
јавне набавке, односно партије, у складу са својим потребама, а до вредности закљученог 
уговора. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 2

 

Понуда број                                           од                  . 2020. године   за јавну набавку добaра број 

О.П.  8 /2020 – Партија 2  - резервни делови за ауточистилице DULEVO COMMANDO I 

DULEVO EVOLUTION 

 
Општи подаци о понуђачу 

 

Назив понуђача:   
 

 

Адреса понуђача:    
 

 

Овлашћено лице:    
 

 

Особа за контакт:    
 

Телефон:   Телефакс:  
 

 

E-mail:    
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:    
 

Матични број:    
 

Понуду дајем: 

A) Самостално 

 
Б) Са подизвођачем 

ПИБ:   

 

1.    

2.    

3.    

(Уколико је заокружено Б, навести назив и седиште свих подизршиоца) 
 

В) као заједничку понуду 
 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

(Уколико је заокружено В, навести назив и седиште осталих учесника у заједничкој  понуди)
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Напомена:   Уколико  понуђач  понуду  подноси  са  подизвођачем  или  понуду  подноси  група 

понуђача, саставни део Обрасца понуде чини и Образац број 4 (Подаци о подизвођачу) односно 

Образац број 5 (Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди)  

 
 

Укупна понуђена цена без ПДВ за добaра која чине предмет јавне набавке О.П.8/2020 Партија 2 

______________________________________________-  износи 

                                                                                     динара. 
 

Посебно      исказан      припадајући      ПДВ      у      складу      са      Законом      о      ПДВ      

износи__________________ динара. 

 
Укупна понуђена цена са ПДВ за добaра која чине предмет јавне набавке О.П.8/2020 Партија 

2____________________________________________ -   износи 

                                                                                     динара. 

Рок  важења  понуде  износи    

календарских  дана) 

часова од  дана  отварања  понуда  (минимално  60

У случају  да понуђач  непрецизно  одреди  рок  важења  понуде  (од  – до,  око...и  сл.),  понуда  ће се 

сматрати неприхватљивом. 
 

 

Рок испоруке износи:                         календарских дана од упућивања писменог захтева, односно 

позива Наручиоца. (максимално 10 календарских дана од упућивања писменог захтева, односно 

позива Наручиоца)  

У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке (од – до,одмах око, ...и сл.), понуда ће се 

сматрати неисправном. 

Место и  н а ч и н  испоруке: пословни простор Наручиоца, fco магацин Наручиоца, ул.Далматинска 

бб, Шабац, сукцесивно, према потребама Наручиоца
  Гарантни рок за понуђене производе - у складу са    
декларацијом произвођача предметних производа. 
  Рок упућивања рекламација: 3 дана од дана пријема робе. 
  Рок за решавање рекламација:(_________) најдуже 3 дана 
од упућивања обавештења о рекламацији    

 
   

 

  Начин плаћања: 

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање   добара   која   су   предмет   набавке   

извршиће се  након испоруке и потписивања пријема 

робе од стране Наручиоца. 

 

 

Рок  плаћања: Р о к  п л а ћ а њ а  ј е  4 5  д а н а ,  р а ч у н а ј у ћ и  о д  д а н а  п р и ј е м а  и с п р а в н е  

ф а к т у р е  о  и с п о р у ч е н и м  д о б р и м а .   
 
 
 
 
 
 

    Датум:                                                                                                                  Потпис : 
 

Печат
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ПОДАТКЕ ПОПУЊАВА ИСКЉУЧИВО ПОНУЂАЧ КОЈИ НАСТУПА СА 

ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 
 

1. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

 
(уписати назив подизвођача) 

 
2. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

износи                     %.

 
(уписати назив подизвођача) 

 
3. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

износи                     %.

 
(уписати назив подизвођача) 

износи                     %.

Напомена: проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу не може бити 
већи  од 50%, односно  ако понуђач  поверава  извршење  јавне набавке  већем броју подизвођача, 
проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима  (збирно  за  све           подизвођаче) не 
може бити већи од 50%. 

1.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 

2.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 

3.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
 
 

Датум:                                                                                              Потпис : 
 

Печат 
 

 

 

 

Напомена: Уколико понуђач наступа са више од три подизвођача копирати део Обрасца понуде 

који се односи на учешће подизвођача у јавној набавци   (последња страна Обрасца понуде) у 

потребном  броју примерака.  На овај начин приложене  додатне стране сматраће се саставним 

делом обрасца понуде, те свака додатна страна мора бити потписана и оверена.

Напомена: 

Укупна вредност понуде за оквирне количине користиће се само ради рангирања понуда. 

Уговор се закључује на процењену вредност јавне набавке, односно партије. 

Наручилац задржава право одступања од количина наведених у спецификацији предметне јавне набавке, 

односно партије, у складу са својим потребама, а до вредности закљученог уговора. 
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                                                       ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ                                           ОБРАЗАЦ БРОЈ 2 

 

 

Понуда број                                           од                  . 2020. године   за јавну набавку добaра број 

О.П.  8 /2020 – Партија 3 - резервни делови за путничка возила марке „ЗАСТАВА“ (домаћи 

програм)  

 
Општи подаци о понуђачу 

 

Назив понуђача:   
 

 

Адреса понуђача:    
 

 

Овлашћено лице:    
 

 

Особа за контакт:    
 

Телефон:   Телефакс:  
 

 

E-mail:    
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:    
 

Матични број:    
 

Понуду дајем: 

A) Самостално 

 
Б) Са подизвођачем 

ПИБ:   

 

1.    

2.    

3.    

(Уколико је заокружено Б, навести назив и седиште свих подизршиоца) 
 

В) као заједничку понуду 
 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

(Уколико је заокружено В, навести назив и седиште осталих учесника у заједничкој  понуди)



   

246/516 

 

 

 

 
 

Напомена:   Уколико  понуђач  понуду  подноси  са  подизвођачем  или  понуду  подноси  група 

понуђача, саставни део Обрасца понуде чини и Образац број 4 (Подаци о подизвођачу) односно 

Образац број 5 (Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди)  

 
 

Укупна понуђена цена без ПДВ за добaра која чине предмет јавне набавке О.П.8/2020 Партија 3 

______________________________________________-  износи 

                                                                                     динара. 
 

Посебно      исказан      припадајући      ПДВ      у      складу      са      Законом      о      ПДВ      

износи__________________ динара. 

 
Укупна понуђена цена са ПДВ за добaра која чине предмет јавне набавке О.П.8/2020 Партија 

3____________________________________________ -   износи 

                                                                                     динара. 

Рок  важења  понуде  износи    

календарских  дана) 

часова од  дана  отварања  понуда  (минимално  60

У случају  да понуђач  непрецизно  одреди  рок  важења  понуде  (од  – до,  око...и  сл.),  понуда  ће се 

сматрати неприхватљивом. 
 

 

Рок испоруке износи:                         часова од упућивања писменог захтева, односно позива 

Наручиоца. (максимално 48 часова од упућивања писменог захтева, односно позива Наручиоца)  

У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке (од – до,одмах око, ...и сл.), понуда ће се 

сматрати неисправном. 

Место и  н а ч и н  испоруке: пословни простор Наручиоца, fco магацин Наручиоца, ул.Далматинска 

бб, Шабац, сукцесивно према потребама Наручиоца. 

 Гарантни рок за понуђене производе - у складу са    

декларацијом произвођача предметних производа.

  Рок упућивања рекламација: 3 дана од дана пријема робе. 

  Рок за решавање рекламација: (_________) најдуже 3 дана од упућивања обавештења о рекламацији    

  Начин плаћања: 

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање   добара   која   су   предмет   набавке   

извршиће се  након испоруке и потписивања пријема 

робе од стране Наручиоца. 

 

 

Рок  плаћања: Р о к  п л а ћ а њ а  ј е  4 5  д а н а ,  р а ч у н а ј у ћ и  о д  д а н а  п р и ј е м а  и с п р а в н е  

ф а к т у р е  о  и с п о р у ч е н и м  д о б р и м а .   
 
 
 
 
 
 

    Датум:                                                                                                                  Потпис : 
 

Печат



   

247/516 

 

 

 

 
 

 

 

ПОДАТКЕ ПОПУЊАВА ИСКЉУЧИВО ПОНУЂАЧ КОЈИ НАСТУПА СА 

ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 
 

1. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

 
(уписати назив подизвођача) 

 
2. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

износи                     %.

 
(уписати назив подизвођача) 

 
3. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

износи                     %.

 
(уписати назив подизвођача) 

износи                     %.

 

Напомена: проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу не може бити 

већи  од 50%, односно  ако понуђач  поверава  извршење  јавне набавке  већем броју подизвођача, 

проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима  (збирно  за  све           подизвођаче) не 

може бити већи од 50%. 
 

1.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 

2.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 

3.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
 
 

Датум:                                                                                              Потпис : 
 

Печат 
 

 

Напомена: Уколико понуђач наступа са више од три подизвођача копирати део Обрасца понуде 

који се односи на учешће подизвођача у јавној набавци   (последња страна Обрасца понуде) у 

потребном  броју примерака.  На овај начин приложене  додатне стране сматраће се саставним 

делом обрасца понуде, те свака додатна страна мора бити потписана и оверена.
 

Напомена: 
Укупна вредност понуде за оквирне количине користиће се само ради рангирања понуда. 
Уговор се закључује на процењену вредност јавне набавке, односно партије. 
Наручилац задржава право одступања од количина наведених у спецификацији предметне јавне набавке, 
односно партије у складу са својим потребама, а до вредности закљученог уговора. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 2

 

Понуда број                                           од                  . 2020. године   за јавну набавку добaра број 

О.П. 8 /2020 – Партија 4 - резервни делови за путничка возила (инострани програм) 

RENAULT;CITROEN;ŠKODA. 

 
Општи подаци о понуђачу 

 

Назив понуђача:   
 

 

Адреса понуђача:    
 

 

Овлашћено лице:    
 

 

Особа за контакт:    
 

Телефон:   Телефакс:  
 

 

E-mail:    
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:    
 

Матични број:    
 

Понуду дајем: 

A) Самостално 

 
Б) Са подизвођачем 

ПИБ:   

 

1.    

2.    

3.    

(Уколико је заокружено Б, навести назив и седиште свих подизршиоца) 
 

В) као заједничку понуду 
 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

(Уколико је заокружено В, навести назив и седиште осталих учесника у заједничкој  понуди)
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Напомена:   Уколико  понуђач  понуду  подноси  са  подизвођачем  или  понуду  подноси  група 

понуђача, саставни део Обрасца понуде чини и Образац број 4 (Подаци о подизвођачу) односно 

Образац број 5 (Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди)  

 
 

Укупна понуђена цена без ПДВ за добaра која чине предмет јавне набавке О.П.8/2020 Партија 4 

______________________________________________-  износи 

                                                                                     динара. 
 

Посебно      исказан      припадајући      ПДВ      у      складу      са      Законом      о      ПДВ      

износи__________________ динара. 

 
Укупна понуђена цена са ПДВ за добaра која чине предмет јавне набавке О.П. 8/2020 Партија 

4____________________________________________ -   износи 

                                                                                     динара. 

Рок  важења  понуде  износи    

календарских  дана) 

часова од  дана  отварања  понуда  (минимално  60

У случају  да понуђач  непрецизно  одреди  рок  важења  понуде  (од  – до,  око...и  сл.),  понуда  ће се 

сматрати неприхватљивом. 
 

 

Рок испоруке износи:                         часова од упућивања писменог захтева, односно позива 

Наручиоца. (максимално 48 часова од упућивања писменог захтева, односно позива Наручиоца)  

У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке (од – до,одмах око, ...и сл.), понуда ће се 

сматрати неисправном. 

Место и  н а ч и н  испоруке: пословни простор Наручиоца, fco магацин Наручиоца, ул.Далматинска 

бб, Шабац, сукцесивно, према потребама Наручиоца 

Гарантни рок за понуђене производе - у складу са    

декларацијом произвођача предметних производа.

  Рок упућивања рекламација: 3 дана од дана пријема робе. 

Рок за решавање рекламација: (_________) најдуже 3 дана од упућивања обавештења о рекламацији    

  Начин плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање   добара   која   су   предмет   набавке   

извршиће се  након испоруке и потписивања пријема 

робе од стране Наручиоца. 

 

 

 

Рок  плаћања: Р о к  п л а ћ а њ а  ј е  4 5  д а н а ,  р а ч у н а ј у ћ и  о д  д а н а  п р и ј е м а  и с п р а в н е  

ф а к т у р е  о  и с п о р у ч е н и м  д о б р и м а .   
 
 
 
 
 
 

    Датум:                                                                                                                  Потпис : 
 

Печат
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ПОДАТКЕ ПОПУЊАВА ИСКЉУЧИВО ПОНУЂАЧ КОЈИ НАСТУПА СА 

ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 
 

1. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

 
(уписати назив подизвођача) 

 
2. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

износи                     %.

 
(уписати назив подизвођача) 

 
3. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

износи                     %.

 
(уписати назив подизвођача) 

износи                     %.

 

Напомена: проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу не може бити 

већи  од 50%, односно  ако понуђач  поверава  извршење  јавне набавке  већем броју подизвођача, 

проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима  (збирно  за  све           подизвођаче) не 

може бити већи од 50%. 
 

1.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 

2.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 

3.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
 
 

Датум:                                                                                              Потпис : 
 

Печат 
 

 

Напомена: Уколико понуђач наступа са више од три подизвођача копирати део Обрасца понуде 

који се односи на учешће подизвођача у јавној набавци   (последња страна Обрасца понуде) у 

потребном  броју примерака.  На овај начин приложене  додатне стране сматраће се саставним 

делом обрасца понуде, те свака додатна страна мора бити потписана и оверена.
Напомена: 
Укупна вредност понуде за оквирне количине користиће се само 
ради рангирања понуда. 
Уговор се закључује на процењену вредност јавне набавке, односно 
партије. 
Наручилац задржава право одступања од количина наведених у 
спецификацији предметне јавне набавке, односно партије, у складу 
са својим потребама, а до вредности закљученог уговора. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ОБРАЗАЦ БРОЈ 2
 

Понуда број                                           од                  . 2020. године   за јавну набавку добaра број 

О.П.  8 /2020 – Партија 5 - резервни делови за тракторе   

 
Општи подаци о понуђачу 

 

Назив понуђача:   
 

 

Адреса понуђача:    
 

 

Овлашћено лице:    
 

 

Особа за контакт:    
 

Телефон:   Телефакс:  
 

 

E-mail:    
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:    
 

Матични број:    
 

Понуду дајем: 

A) Самостално 

 
Б) Са подизвођачем 

ПИБ:   

 

1.    

2.    

3.    

(Уколико је заокружено Б, навести назив и седиште свих подизршиоца) 
 

В) као заједничку понуду 
 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

(Уколико је заокружено В, навести назив и седиште осталих учесника у заједничкој  понуди)



   

252/516 

 

 

 

 
 

Напомена:   Уколико  понуђач  понуду  подноси  са  подизвођачем  или  понуду  подноси  група 

понуђача, саставни део Обрасца понуде чини и Образац број 4 (Подаци о подизвођачу) односно 

Образац број 5 (Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди)  

 
 

Укупна понуђена цена без ПДВ за добaра која чине предмет јавне набавке О.П.8/2020 Партија 5 

______________________________________________-  износи 

                                                                                     динара. 
 

Посебно      исказан      припадајући      ПДВ      у      складу      са      Законом      о      ПДВ      

износи__________________ динара. 

 
Укупна понуђена цена са ПДВ за добaра која чине предмет јавне набавке О.П..8/2020 Партија 5 

____________________________________________ -   износи 

                                                                                     динара. 

Рок  важења  понуде  износи    

календарских  дана) 

часова од  дана  отварања  понуда  (минимално  60

У случају  да понуђач  непрецизно  одреди  рок  важења  понуде  (од  – до,  око...и  сл.),  понуда  ће се 

сматрати неприхватљивом. 
 

 

Рок испоруке износи:                         часова од упућивања писменог захтева, односно позива 

Наручиоца. (максимално 48 часова од упућивања писменог захтева, односно позива Наручиоца)  

У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке (од – до,одмах око, ...и сл.), понуда ће се 

сматрати неисправном. 

Место и  н а ч и н  испоруке: пословни простор Наручиоца, fco магацин Наручиоца, ул.Далматинска 

бб, Шабац, сукцесивно, према потребама Наручиоца 

Гарантни рок за понуђене производе - у складу са    

декларацијом произвођача предметних производа.

  Рок упућивања рекламација: 3 дана од дана пријема робе. 

Рок за решавање рекламација: (_________) најдуже 3 дана од упућивања обавештења о рекламацији 

  Начин плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање   добара   која   су   предмет   набавке   

извршиће се  након испоруке и потписивања пријема 

робе од стране Наручиоца. 

 

 

 

Рок  плаћања: Р о к  п л а ћ а њ а  ј е  4 5  д а н а ,  р а ч у н а ј у ћ и  о д  д а н а  п р и ј е м а  и с п р а в н е  

ф а к т у р е  о  и с п о р у ч е н и м  д о б р и м а .   
 
 
 
 
 
 

    Датум:                                                                                                                  Потпис : 
 

Печат



   

253/516 

 

 

 

 
 

ПОДАТКЕ ПОПУЊАВА ИСКЉУЧИВО ПОНУЂАЧ КОЈИ НАСТУПА СА 

ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 
 

1. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

 
(уписати назив подизвођача) 

 
2. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

износи                     %.

 
(уписати назив подизвођача) 

 
3. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

износи                     %.

 
(уписати назив подизвођача) 

износи                     %.

 

Напомена: проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу не може бити 

већи  од 50%, односно  ако понуђач  поверава  извршење  јавне набавке  већем броју подизвођача, 

проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима  (збирно  за  све           подизвођаче) не 

може бити већи од 50%. 
 

1.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 

2.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 

3.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
 
 

Датум:                                                                                              Потпис : 
 

Печат 
 

 

Напомена: Уколико понуђач наступа са више од три подизвођача копирати део Обрасца понуде 

који се односи на учешће подизвођача у јавној набавци   (последња страна Обрасца понуде) у 

потребном  броју примерака.  На овај начин приложене  додатне стране сматраће се саставним 

делом обрасца понуде, те свака додатна страна мора бити потписана и оверена.
 

 
Напомена: 
Укупна вредност понуде за оквирне количине користиће се само ради рангирања понуда. 
Уговор се закључује на процењену вредност јавне набавке, односно партије. 
Наручилац задржава право одступања од количина наведених у спецификацији предметне јавне набавке, 
односно партије,  у складу са својим потребама, а до вредности закљученог уговора. 
 



   

254/516 

 

 

 

 
 

 
ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 2

 

Понуда број                                           од                  . 2020. године   за јавну набавку добaра број 

О.П. 8 /2020 – Партија 6 - надградња специјалних комуналних возила типа RESOR 

 
Општи подаци о понуђачу 

 

Назив понуђача:   
 

 

Адреса понуђача:    
 

 

Овлашћено лице:    
 

 

Особа за контакт:    
 

Телефон:   Телефакс:  
 

 

E-mail:    
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:    
 

Матични број:    
 

Понуду дајем: 

A) Самостално 

 
Б) Са подизвођачем 

ПИБ:   

 

1.    

2.    

3.    

(Уколико је заокружено Б, навести назив и седиште свих подизршиоца) 
 

В) као заједничку понуду 
 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

(Уколико је заокружено В, навести назив и седиште осталих учесника у заједничкој  понуди)



   

255/516 

 

 

 

 
 

Напомена:   Уколико  понуђач  понуду  подноси  са  подизвођачем  или  понуду  подноси  група 

понуђача, саставни део Обрасца понуде чини и Образац број 4 (Подаци о подизвођачу) односно 

Образац број 5 (Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди)  

 
 

Укупна понуђена цена без ПДВ за добaра која чине предмет јавне набавке О.П.8/2020 Партија 6 

______________________________________________-  износи 

                                                                                     динара. 
 

Посебно      исказан      припадајући      ПДВ      у      складу      са      Законом      о      ПДВ      

износи__________________ динара. 

 
Укупна понуђена цена са ПДВ за добaра која чине предмет јавне набавке О.П. 8/2020 Партија 6 

____________________________________________ -   износи 

                                                                                     динара. 

Рок  важења  понуде  износи    

календарских  дана) 

часова од  дана  отварања  понуда  (минимално  60

У случају  да понуђач  непрецизно  одреди  рок  важења  понуде  (од  – до,  око...и  сл.),  понуда  ће се 

сматрати неприхватљивом. 
 

 

Рок испоруке износи:                         часова од упућивања писменог захтева, односно позива 

Наручиоца. (максимално 5 календарских дана од упућивања писменог захтева, односно позива 

Наручиоца)  

У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке (од – до,одмах око, ...и сл.), понуда ће се 

сматрати неисправном. 

Место и  н а ч и н  испоруке: пословни простор Наручиоца, fco магацин Наручиоца, ул.Далматинска 

бб, Шабац, сукцесивно, према потребама Наручиоца. 

Гарантни рок за понуђене производе - у складу са    

декларацијом произвођача предметних производа.

  Рок упућивања рекламација: 3 дана од дана пријема робе. 

  Рок за решавање рекламација: (_________) најдуже 3 дана од упућивања обавештења о рекламацији    

  Начин плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање   добара   која   су   предмет   набавке   

извршиће се  након испоруке и потписивања пријема 

робе од стране Наручиоца. 

 

 

Рок  плаћања: Р о к  п л а ћ а њ а  ј е  4 5  д а н а ,  р а ч у н а ј у ћ и  о д  д а н а  п р и ј е м а  и с п р а в н е  

ф а к т у р е  о  и с п о р у ч е н и м  д о б р и м а .   
 
 
 
 
 
 

    Датум:                                                                                                                  Потпис : 
 

Печат



   

256/516 

 

 

 

 
 

ПОДАТКЕ ПОПУЊАВА ИСКЉУЧИВО ПОНУЂАЧ КОЈИ НАСТУПА СА 

ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 
 

1. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

 
(уписати назив подизвођача) 

 
2. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

износи                     %.

 
(уписати назив подизвођача) 

 
3. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

износи                     %.

 
(уписати назив подизвођача) 

износи                     %.

 

Напомена: проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу не може бити 

већи  од 50%, односно  ако понуђач  поверава  извршење  јавне набавке  већем броју подизвођача, 

проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима  (збирно  за  све           подизвођаче) не 

може бити већи од 50%. 
 

1.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 

2.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 

3.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
 
 

Датум:                                                                                              Потпис : 
 

Печат 
 

 

Напомена: Уколико понуђач наступа са више од три подизвођача копирати део Обрасца понуде 

који се односи на учешће подизвођача у јавној набавци   (последња страна Обрасца понуде) у 

потребном  броју примерака.  На овај начин приложене  додатне стране сматраће се саставним 

делом обрасца понуде, те свака додатна страна мора бити потписана и оверена.
 

Напомена: 

Укупна вредност понуде за оквирне количине користиће се само ради рангирања понуда.  

Уговор се закључује на процењену вредност јавне набавке, односно партије.  

Наручилац задржава право одступања од количина наведених у спецификацији предметне јавне набавке, 

односно партије, у складу са својим потребама, а до вредности закљученог уговора.  



   

257/516 

 

 

 

 
 

 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 2

 

Понуда број                                           од                  . 2020. године   за јавну набавку добaра број 

О.П.  8 /2020 – Партија 7 - надградња специјалних комуналних возила типа Atrik  

 
Општи подаци о понуђачу 
 

Назив понуђача:   
 

 

Адреса понуђача:    
 

 

Овлашћено лице:    
 

 

Особа за контакт:    
 

Телефон:   Телефакс:  
 

 

E-mail:    
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:    
 

Матични број:    
 

Понуду дајем: 

A) Самостално 

 
Б) Са подизвођачем 

ПИБ:   

 

1.    

2.    

3.    

(Уколико је заокружено Б, навести назив и седиште свих подизршиоца) 
 

В) као заједничку понуду 
 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

(Уколико је заокружено В, навести назив и седиште осталих учесника у заједничкој  понуди)



   

258/516 

 

 

 

 
 

Напомена:   Уколико  понуђач  понуду  подноси  са  подизвођачем  или  понуду  подноси  група 

понуђача, саставни део Обрасца понуде чини и Образац број 4 (Подаци о подизвођачу) односно 

Образац број 5 (Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди)  

 
Укупна понуђена цена без ПДВ за добaра која чине предмет јавне набавке О.П. 8/2020 Партија 7 

______________________________________________-  износи 

                                                                                     динара. 
 

Посебно      исказан      припадајући      ПДВ      у      складу      са      Законом      о      ПДВ      

износи__________________ динара. 

 
Укупна понуђена цена са ПДВ за добaра која чине предмет јавне набавке О.П. 8/2020 Партија 7 

____________________________________________ -   износи 

                                                                                     динара. 

Рок  важења  понуде  износи    

календарских  дана) 

часова од  дана  отварања  понуда  (минимално  60

У случају  да понуђач  непрецизно  одреди  рок  важења  понуде  (од  – до,  око...и  сл.),  понуда  ће се 

сматрати неприхватљивом. 
 

 

Рок испоруке износи:                         часова од упућивања писменог захтева, односно позива 

Наручиоца. (максимално 5 календарских дана од упућивања писменог захтева, односно позива 

Наручиоца)  

У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке (од – до,одмах око, ...и сл.), понуда ће се 

сматрати неисправном. 

Место и  н а ч и н  испоруке: пословни простор Наручиоца, fco магацин Наручиоца, ул.Далматинска бб, 

Шабац, сукцесивно, према потребама Наручиоца.

Гарантни рок за понуђене производе - у складу са    

декларацијом произвођача предметних производа.

  Рок упућивања рекламација: 3 дана од дана пријема робе. 

  Рок за решавање рекламација: (_________) најдуже 3 дана од упућивања обавештења о рекламацији    

  Начин плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање   добара   која   су   предмет   набавке   

извршиће се  након испоруке и потписивања пријема 

робе од стране Наручиоца. 

 

 

 

Рок  плаћања: Р о к  п л а ћ а њ а  ј е  4 5  д а н а ,  р а ч у н а ј у ћ и  о д  д а н а  п р и ј е м а  и с п р а в н е  

ф а к т у р е  о  и с п о р у ч е н и м  д о б р и м а .   
 
 
 
 
 
 

    Датум:                                                                                                                  Потпис : 
 

Печат



   

259/516 

 

 

 

 
 

ПОДАТКЕ ПОПУЊАВА ИСКЉУЧИВО ПОНУЂАЧ КОЈИ НАСТУПА СА 

ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 

1. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

 
(уписати назив подизвођача) 

 
2. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

износи                     %.

 
(уписати назив подизвођача) 

 
3. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

износи                     %.

 
(уписати назив подизвођача) 

износи                     %.

 

Напомена: проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу не може бити 

већи  од 50%, односно  ако понуђач  поверава  извршење  јавне набавке  већем броју подизвођача, 

проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима  (збирно  за  све           подизвођаче) не 

може бити већи од 50%. 
 

1.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
2.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
3.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
 

Датум:                                                                                              Потпис : 
 

Печат 
 

 

Напомена: Уколико понуђач наступа са више од три подизвођача копирати део Обрасца понуде 

који се односи на учешће подизвођача у јавној набавци   (последња страна Обрасца понуде) у 

потребном  броју примерака.  На овај начин приложене  додатне стране сматраће се саставним 

делом обрасца понуде, те свака додатна страна мора бити потписана и оверена.
 

Напомена: 

Укупна вредност понуде за оквирне количине користиће се само 

ради рангирања понуда. 

Уговор се закључује на процењену вредност јавне набавке, 

односно партије. 

Наручилац задржава право одступања од количина наведених у 

спецификацији предметне јавне набавке, односно партије, у 

складу са својим потребама, а до вредности закљученог уговора. 

 

 

 

                                                                                                                            

 



   

260/516 

 

 

 

 
 

                                     ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

БРАЗАЦ БРОЈ 2  

 

Понуда број                                           од                  . 2020. године   за јавну набавку добaра број 

О.П.  8 /2020 – Партија 8 - резервни делови за машине за кошење траве   

 
Општи подаци о понуђачу 
 

Назив понуђача:   
 

 

Адреса понуђача:    
 

 

Овлашћено лице:    
 

 

Особа за контакт:    
 

Телефон:   Телефакс:  
 

 

E-mail:    
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:    
 

Матични број:    
 

Понуду дајем: 

A) Самостално 

 
Б) Са подизвођачем 

ПИБ:   

 

1.    

2.    

3.    

(Уколико је заокружено Б, навести назив и седиште свих подизршиоца) 
 

В) као заједничку понуду 
 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

(Уколико је заокружено В, навести назив и седиште осталих учесника у заједничкој  понуди)



   

261/516 

 

 

 

 
 

Напомена:   Уколико  понуђач  понуду  подноси  са  подизвођачем  или  понуду  подноси  група 

понуђача, саставни део Обрасца понуде чини и Образац број 4 (Подаци о подизвођачу) односно 

Образац број 5 (Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди)  

 
 
Укупна понуђена цена без ПДВ за добaра која чине предмет јавне набавке О.П.8/2020 Партија 8 

______________________________________________-  износи 

                                                                                     динара. 
 

Посебно      исказан      припадајући      ПДВ      у      складу      са      Законом      о      ПДВ      

износи__________________ динара. 

 
Укупна понуђена цена са ПДВ за добaра која чине предмет јавне набавке О.П. 8/2020 Партија 8 

____________________________________________ -   износи 

                                                                                     динара. 

Рок  важења  понуде  износи    

календарских  дана) 

часова од  дана  отварања  понуда  (минимално  60

У случају  да понуђач  непрецизно  одреди  рок  важења  понуде  (од  – до,  око...и  сл.),  понуда  ће се 

сматрати неприхватљивом. 
 

 

Рок испоруке износи:                         часова од упућивања писменог захтева, односно позива 

Наручиоца. (максимално 48 часова од упућивања писменог захтева, односно позива Наручиоца)  

У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке (од – до,одмах око, ...и сл.), понуда ће се 

сматрати неисправном. 

Место и  н а ч и н  испоруке: пословни простор Наручиоца, fco магацин Наручиоца, ул.Далматинска бб, 

Шабац, сукцесивно, према потребама Наручиоца.

Гарантни рок за понуђене производе - у складу са    

декларацијом произвођача предметних производа.

  Рок упућивања рекламација: 3 дана од дана пријема робе. 

  Рок за решавање рекламација: (_________) најдуже 3 дана од упућивања обавештења о рекламацији    

  Начин плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање   добара   која   су   предмет   набавке   

извршиће се  након испоруке и потписивања пријема 

робе од стране Наручиоца. 

 

 

 

Рок  плаћања: Р о к  п л а ћ а њ а  ј е  4 5  д а н а ,  р а ч у н а ј у ћ и  о д  д а н а  п р и ј е м а  и с п р а в н е  

ф а к т у р е  о  и с п о р у ч е н и м  д о б р и м а .   
 
 
 
 
 
 

    Датум:                                                                                                                  Потпис : 
 

Печат



   

262/516 

 

 

 

 
 

ПОДАТКЕ ПОПУЊАВА ИСКЉУЧИВО ПОНУЂАЧ КОЈИ НАСТУПА СА 

ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 

1. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

 
(уписати назив подизвођача) 

 
2. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

износи                     %.

 
(уписати назив подизвођача) 

 
3. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

износи                     %.

 
(уписати назив подизвођача) 

износи                     %.

 

Напомена: проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу не може бити 

већи  од 50%, односно  ако понуђач  поверава  извршење  јавне набавке  већем броју подизвођача, 

проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима  (збирно  за  све           подизвођаче) не 

може бити већи од 50%. 
 

1.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
2.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
3.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
 

Датум:                                                                                              Потпис : 
 

Печат 
 

 

Напомена: Уколико понуђач наступа са више од три подизвођача копирати део Обрасца понуде 

који се односи на учешће подизвођача у јавној набавци   (последња страна Обрасца понуде) у 

потребном  броју примерака.  На овај начин приложене  додатне стране сматраће се саставним 

делом обрасца понуде, те свака додатна страна мора бити потписана и оверена.
 

Напомена: 

Укупна вредност понуде за оквирне количине користиће се само 

ради рангирања понуда. 

Уговор се закључује на процењену вредност јавне набавке, 

односно партије. 

Наручилац задржава право одступања од количина наведених у 

спецификацији предметне јавне набавке, односно партије, у 

складу са својим потребама, а до вредности закљученог уговора. 

 

 

 



   

263/516 

 

 

 

 
 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 2  

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда број                                           од                  . 2020. године   за јавну набавку добaра број 

О.П.  8 /2020 – Партија 9 -  резервни делови за програм Husqvarna  

 
Општи подаци о понуђачу 
 

Назив понуђача:   
 

 

Адреса понуђача:    
 

 

Овлашћено лице:    
 

 

Особа за контакт:    
 

Телефон:   Телефакс:  
 

 

E-mail:    
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:    
 

Матични број:    
 

Понуду дајем: 

A) Самостално 

 
Б) Са подизвођачем 

ПИБ:   

 

1.    

2.    

3.    

(Уколико је заокружено Б, навести назив и седиште свих подизршиоца) 
 

В) као заједничку понуду 
 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

(Уколико је заокружено В, навести назив и седиште осталих учесника у заједничкој  понуди)



   

264/516 

 

 

 

 
 

Напомена:   Уколико  понуђач  понуду  подноси  са  подизвођачем  или  понуду  подноси  група 

понуђача, саставни део Обрасца понуде чини и Образац број 4 (Подаци о подизвођачу) односно 

Образац број 5 (Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди)  

 
 
Укупна понуђена цена без ПДВ за добaра која чине предмет јавне набавке О.П.8/2020 Партија 9 

______________________________________________-  износи 

                                                                                     динара. 
 

Посебно      исказан      припадајући      ПДВ      у      складу      са      Законом      о      ПДВ      

износи__________________ динара. 

 
Укупна понуђена цена са ПДВ за добaра која чине предмет јавне набавке О.П. 8/2020 Партија 9 

____________________________________________ -   износи 

                                                                                     динара. 

Рок  важења  понуде  износи    

календарских  дана) 

часова од  дана  отварања  понуда  (минимално  60

У случају  да понуђач  непрецизно  одреди  рок  важења  понуде  (од  – до,  око...и  сл.),  понуда  ће се 

сматрати неприхватљивом. 
 

 

Рок испоруке износи:                         часова од упућивања писменог захтева, односно позива 

Наручиоца. (максимално 48 часова од упућивања писменог захтева, односно позива Наручиоца)  

У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке (од – до,одмах око, ...и сл.), понуда ће се 

сматрати неисправном. 

Место и  н а ч и н  испоруке: пословни простор Наручиоца, fco магацин Наручиоца, ул.Далматинска бб, 

Шабац, сукцесивно, према потребама Наручиоца.

Гарантни рок за понуђене производе – 

(_________)минимално 12 месеци од дана испоруке

  Рок упућивања рекламација: 3 дана од дана пријема робе. 

  Рок за решавање рекламација: (_________) најдуже 3 дана од упућивања обавештења о рекламацији    

  Начин плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање   добара   која   су   предмет   набавке   

извршиће се  након испоруке и потписивања пријема 

робе од стране Наручиоца. 

 

 

Рок  плаћања: Р о к  п л а ћ а њ а  ј е  4 5  д а н а ,  р а ч у н а ј у ћ и  о д  д а н а  п р и ј е м а  и с п р а в н е  

ф а к т у р е  о  и с п о р у ч е н и м  д о б р и м а .   
 
 
 
 
 
 

    Датум:                                                                                                                  Потпис : 
 

Печат



   

265/516 

 

 

 

 
 

ПОДАТКЕ ПОПУЊАВА ИСКЉУЧИВО ПОНУЂАЧ КОЈИ НАСТУПА СА 

ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 

1. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

 
(уписати назив подизвођача) 

 
2. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

износи                     %.

 
(уписати назив подизвођача) 

 
3. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

износи                     %.

 
(уписати назив подизвођача) 

износи                     %.

 

Напомена: проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу не може бити 

већи  од 50%, односно  ако понуђач  поверава  извршење  јавне набавке  већем броју подизвођача, 

проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима  (збирно  за  све           подизвођаче) не 

може бити већи од 50%. 
 

1.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
2.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
3.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
 

Датум:                                                                                              Потпис : 
 

Печат 
 

 

Напомена: Уколико понуђач наступа са више од три подизвођача копирати део Обрасца понуде 

који се односи на учешће подизвођача у јавној набавци   (последња страна Обрасца понуде) у 

потребном  броју примерака.  На овај начин приложене  додатне стране сматраће се саставним 

делом обрасца понуде, те свака додатна страна мора бити потписана и оверена.
 

Напомена: 

Укупна вредност понуде за оквирне количине користиће се само 

ради рангирања понуда. 

Уговор се закључује на процењену вредност јавне набавке, 

односно партије. 

Наручилац задржава право одступања од количина наведених у 

спецификацији предметне јавне набавке, односно партије, у 

складу са својим потребама, а до вредности закљученог уговора. 

 

 

 

 

 

 



   

266/516 

 

 

 

 
 

                                                       ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 2  

 

Понуда број                                           од                  . 2020. године   за јавну набавку добaра број 

О.П.  8 /2020 – Партија 10 - резервни делови за програм  Stihl   

 
Општи подаци о понуђачу 
 

Назив понуђача:   
 

 

Адреса понуђача:    
 

 

Овлашћено лице:    
 

 

Особа за контакт:    
 

Телефон:   Телефакс:  
 

 

E-mail:    
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:    
 

Матични број:    
 

Понуду дајем: 

A) Самостално 

 
Б) Са подизвођачем 

ПИБ:   

 

1.    

2.    

3.    

(Уколико је заокружено Б, навести назив и седиште свих подизршиоца) 
 

В) као заједничку понуду 
 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

(Уколико је заокружено В, навести назив и седиште осталих учесника у заједничкој  понуди)



   

267/516 

 

 

 

 
 

Напомена:   Уколико  понуђач  понуду  подноси  са  подизвођачем  или  понуду  подноси  група 

понуђача, саставни део Обрасца понуде чини и Образац број 4 (Подаци о подизвођачу) односно 

Образац број 5 (Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди)  

 
 
Укупна понуђена цена без ПДВ за добaра која чине предмет јавне набавке О.П.8/2020 Партија 10 

______________________________________________-  износи 

                                                                                     динара. 
 

Посебно      исказан      припадајући      ПДВ      у      складу      са      Законом      о      ПДВ      

износи__________________ динара. 

 
Укупна понуђена цена са ПДВ за добaра која чине предмет јавне набавке О.П.8/2020 Партија 

10____________________________________________ -   износи 

                                                                                     динара. 

Рок  важења  понуде  износи    

календарских  дана) 

часова од  дана  отварања  понуда  (минимално  60

У случају  да понуђач  непрецизно  одреди  рок  важења  понуде  (од  – до,  око...и  сл.),  понуда  ће се 

сматрати неприхватљивом. 
 

 

Рок испоруке износи:                         часова од упућивања писменог захтева, односно позива 

Наручиоца. (максимално 48 часова од упућивања писменог захтева, односно позива Наручиоца)  

У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке (од – до,одмах око, ...и сл.), понуда ће се 

сматрати неисправном. 

Место и  н а ч и н  испоруке: пословни простор Наручиоца, fco магацин Наручиоца, ул.Далматинска бб, 

Шабац, сукцесивно, према потребама Наручиоца.

Гарантни рок за понуђене производе - 

(_________)минимално 12 месеци  од дана испоруке

  Рок упућивања рекламација: 3 дана од дана пријема робе. 

  Рок за решавање рекламација: (_________) најдуже 3 дана од упућивања обавештења о рекламацији    

  Начин плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање   добара   која   су   предмет   набавке   

извршиће се  након испоруке и потписивања пријема 

робе од стране Наручиоца. 

 

 

 

Рок  плаћања: Р о к  п л а ћ а њ а  ј е  4 5  д а н а ,  р а ч у н а ј у ћ и  о д  д а н а  п р и ј е м а  и с п р а в н е  

ф а к т у р е  о  и с п о р у ч е н и м  д о б р и м а .   
 
 
 
 
 
 

    Датум:                                                                                                                  Потпис : 
 

Печат



   

268/516 

 

 

 

 
 

ПОДАТКЕ ПОПУЊАВА ИСКЉУЧИВО ПОНУЂАЧ КОЈИ НАСТУПА СА 

ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 

1. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

 
(уписати назив подизвођача) 

 
2. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

износи                     %.

 
(уписати назив подизвођача) 

 
3. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

износи                     %.

 
(уписати назив подизвођача) 

износи                     %.

 

Напомена: проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу не може бити 

већи  од 50%, односно  ако понуђач  поверава  извршење  јавне набавке  већем броју подизвођача, 

проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима  (збирно  за  све           подизвођаче) не 

може бити већи од 50%. 
 

1.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
2.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
3.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
 

Датум:                                                                                              Потпис : 
 

Печат 
 

 

Напомена: Уколико понуђач наступа са више од три подизвођача копирати део Обрасца понуде 

који се односи на учешће подизвођача у јавној набавци   (последња страна Обрасца понуде) у 

потребном  броју примерака.  На овај начин приложене  додатне стране сматраће се саставним 

делом обрасца понуде, те свака додатна страна мора бити потписана и оверена.
 

Напомена: 

Укупна вредност понуде за оквирне количине користиће се само 

ради рангирања понуда. 

Уговор се закључује на процењену вредност јавне набавке, 

односно партије. 

Наручилац задржава право одступања од количина наведених у 

спецификацији предметне јавне набавке, односно партије, у 

складу са својим потребама, а до вредности закљученог уговора. 

                                                        

 

 

 

 

 



   

269/516 

 

 

 

 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 2  

 

Понуда број                                           од                  . 2020. године   за јавну набавку добaра број 

О.П. 8 /2020 – Партија 11 - акумулатори   

 
Општи подаци о понуђачу 
 

Назив понуђача:   
 

 

Адреса понуђача:    
 

 

Овлашћено лице:    
 

 

Особа за контакт:    
 

Телефон:   Телефакс:  
 

 

E-mail:    
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:    
 

Матични број:    
 

Понуду дајем: 

A) Самостално 

 
Б) Са подизвођачем 

ПИБ:   

 

1.    

2.    

3.    

(Уколико је заокружено Б, навести назив и седиште свих подизршиоца) 
 

В) као заједничку понуду 
 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

(Уколико је заокружено В, навести назив и седиште осталих учесника у заједничкој  понуди)



   

270/516 

 

 

 

 
 

Напомена:   Уколико  понуђач  понуду  подноси  са  подизвођачем  или  понуду  подноси  група 

понуђача, саставни део Обрасца понуде чини и Образац број 4 (Подаци о подизвођачу) односно 

Образац број 5 (Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди)  

 
 
Укупна понуђена цена без ПДВ за добaра која чине предмет јавне набавке О.П.8/2020 Партија 11 

______________________________________________-  износи 

                                                                                     динара. 
 

Посебно      исказан      припадајући      ПДВ      у      складу      са      Законом      о      ПДВ      

износи__________________ динара. 

 
Укупна понуђена цена са ПДВ за добaра која чине предмет јавне набавке О.П.8/2020 Партија 

11____________________________________________ -   износи 

                                                                                     динара. 

Рок  важења  понуде  износи    

календарских  дана) 

часова од  дана  отварања  понуда  (минимално  60

У случају  да понуђач  непрецизно  одреди  рок  важења  понуде  (од  – до,  око...и  сл.),  понуда  ће се 

сматрати неприхватљивом. 
 

 

Рок испоруке износи:                         часова од упућивања писменог захтева, односно позива 

Наручиоца. (максимално 48 часова од упућивања писменог захтева, односно позива Наручиоца)  

У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке (од – до,одмах око, ...и сл.), понуда ће се 

сматрати неисправном. 

Место и  н а ч и н  испоруке: пословни простор Наручиоца, fco магацин Наручиоца, ул.Далматинска бб, 

Шабац, сукцесивно, према потребама Наручиоца.

Гарантни рок за понуђене производе - у складу са    

декларацијом произвођача предметних производа.

  Рок упућивања рекламација: 3 дана од дана пријема робе. 

  Рок за решавање рекламација: (_________) најдуже 3 дана од упућивања обавештења о рекламацији    

  Начин плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање   добара   која   су   предмет   набавке   

извршиће се  након испоруке и потписивања пријема 

робе од стране Наручиоца. 

 

 

 

Рок  плаћања: Р о к  п л а ћ а њ а  ј е  4 5  д а н а ,  р а ч у н а ј у ћ и  о д  д а н а  п р и ј е м а  и с п р а в н е  

ф а к т у р е  о  и с п о р у ч е н и м  д о б р и м а .   
 
 
 
 
 
 

    Датум:                                                                                                                  Потпис : 
 

Печат



   

271/516 

 

 

 

 
 

ПОДАТКЕ ПОПУЊАВА ИСКЉУЧИВО ПОНУЂАЧ КОЈИ НАСТУПА СА 

ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 

1. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

 
(уписати назив подизвођача) 

 
2. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

износи                     %.

 
(уписати назив подизвођача) 

 
3. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

износи                     %.

 
(уписати назив подизвођача) 

износи                     %.

 

Напомена: проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу не може бити 

већи  од 50%, односно  ако понуђач  поверава  извршење  јавне набавке  већем броју подизвођача, 

проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима  (збирно  за  све           подизвођаче) не 

може бити већи од 50%. 
 

1.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
2.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
3.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
 

Датум:                                                                                              Потпис : 
 

Печат 
 

 

Напомена: Уколико понуђач наступа са више од три подизвођача копирати део Обрасца понуде 

који се односи на учешће подизвођача у јавној набавци   (последња страна Обрасца понуде) у 

потребном  броју примерака.  На овај начин приложене  додатне стране сматраће се саставним 

делом обрасца понуде, те свака додатна страна мора бити потписана и оверена.
 

Напомена: 

Укупна вредност понуде за оквирне количине користиће се само 

ради рангирања понуда. 

Уговор се закључује на процењену вредност јавне набавке, 

односно партије. 

Наручилац задржава право одступања од количина наведених у 

спецификацији предметне јавне набавке, односно партије, у 

складу са својим потребама, а до вредности закљученог уговора. 

 

 

 

 

 

 



   

272/516 

 

 

 

 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 2  

 

Понуда број                                           од                  . 2019. године   за јавну набавку добaра број 

О.П. 8 /2020 – Партија 12 - филтери   

 
Општи подаци о понуђачу 
 

Назив понуђача:   
 

 

Адреса понуђача:    
 

 

Овлашћено лице:    
 

 

Особа за контакт:    
 

Телефон:   Телефакс:  
 

 

E-mail:    
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:    
 

Матични број:    
 

Понуду дајем: 

A) Самостално 

 
Б) Са подизвођачем 

ПИБ:   

 

1.    

2.    

3.    

(Уколико је заокружено Б, навести назив и седиште свих подизршиоца) 
 

В) као заједничку понуду 
 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

(Уколико је заокружено В, навести назив и седиште осталих учесника у заједничкој  понуди)



   

273/516 

 

 

 

 
 

Напомена:   Уколико  понуђач  понуду  подноси  са  подизвођачем  или  понуду  подноси  група 

понуђача, саставни део Обрасца понуде чини и Образац број 4 (Подаци о подизвођачу) односно 

Образац број 5 (Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди)  

 
 
Укупна понуђена цена без ПДВ за добaра која чине предмет јавне набавке О.П.8/2020 Партија   

12______________________________________________-  износи 

                                                                                     динара. 
 

Посебно      исказан      припадајући      ПДВ      у      складу      са      Законом      о      ПДВ      

износи__________________ динара. 

 
Укупна понуђена цена са ПДВ за добaра која чине предмет јавне набавке О.П.8/2020 Партија 

12____________________________________________ -   износи 

                                                                                     динара. 

Рок  важења  понуде  износи    

календарских  дана) 

часова од  дана  отварања  понуда  (минимално  60

У случају  да понуђач  непрецизно  одреди  рок  важења  понуде  (од  – до,  око...и  сл.),  понуда  ће се 

сматрати неприхватљивом. 
 

 

Рок испоруке износи:                         часова од упућивања писменог захтева, односно позива 

Наручиоца. (максимално 48 часова од упућивања писменог захтева, односно позива Наручиоца)  

У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке (од – до,одмах око, ...и сл.), понуда ће се 

сматрати неисправном. 

Место и  н а ч и н  испоруке: пословни простор Наручиоца, fco магацин Наручиоца, ул.Далматинска бб, 

Шабац, сукцесивно, према потребама Наручиоца.

Гарантни рок за понуђене производе - у складу са    

декларацијом произвођача предметних производа.

  Рок упућивања рекламација: 3 дана од дана пријема робе. 

  Рок за решавање рекламација: (_________) најдуже 3 дана од упућивања обавештења о рекламацији    

  Начин плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање   добара   која   су   предмет   набавке   

извршиће се  након испоруке и потписивања пријема 

робе од стране Наручиоца. 

 

 

 

Рок  плаћања: Р о к  п л а ћ а њ а  ј е  4 5  д а н а ,  р а ч у н а ј у ћ и  о д  д а н а  п р и ј е м а  и с п р а в н е  

ф а к т у р е  о  и с п о р у ч е н и м  д о б р и м а .   
 
 
 
 
 
 

    Датум:                                                                                                                  Потпис : 
 

Печат



   

274/516 

 

 

 

 
 

ПОДАТКЕ ПОПУЊАВА ИСКЉУЧИВО ПОНУЂАЧ КОЈИ НАСТУПА СА 

ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 

1. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

 
(уписати назив подизвођача) 

 
2. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

износи                     %.

 
(уписати назив подизвођача) 

 
3. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

износи                     %.

 
(уписати назив подизвођача) 

износи                     %.

 

Напомена: проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу не може бити 

већи  од 50%, односно  ако понуђач  поверава  извршење  јавне набавке  већем броју подизвођача, 

проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима  (збирно  за  све           подизвођаче) не 

може бити већи од 50%. 
 

1.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
2.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
3.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
 

Датум:                                                                                              Потпис : 
 

Печат 
 

 

Напомена: Уколико понуђач наступа са више од три подизвођача копирати део Обрасца понуде 

који се односи на учешће подизвођача у јавној набавци   (последња страна Обрасца понуде) у 

потребном  броју примерака.  На овај начин приложене  додатне стране сматраће се саставним 

делом обрасца понуде, те свака додатна страна мора бити потписана и оверена.
 

Напомена: 

Укупна вредност понуде за оквирне количине користиће се само 

ради рангирања понуда. 

Уговор се закључује на процењену вредност јавне набавке, 

односно партије. 

Наручилац задржава право одступања од количина наведених у 

спецификацији предметне јавне набавке, односно партије, у 

складу са својим потребама, а до вредности закљученог уговора. 

 

 

 

 

 

 



   

275/516 

 

 

 

 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 2  

 

Понуда број                                           од                  . 2020. године   за јавну набавку добaра број 

О.П. 8 /2020 – Партија 13 - лежајеви и осовинске заптивке    

 
Општи подаци о понуђачу 
 

Назив понуђача:   
 

 

Адреса понуђача:    
 

 

Овлашћено лице:    
 

 

Особа за контакт:    
 

Телефон:   Телефакс:  
 

 

E-mail:    
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:    
 

Матични број:    
 

Понуду дајем: 

A) Самостално 

 
Б) Са подизвођачем 

ПИБ:   

 

1.    

2.    

3.    

(Уколико је заокружено Б, навести назив и седиште свих подизвршиоца) 
 

В) као заједничку понуду 
 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

(Уколико је заокружено В, навести назив и седиште осталих учесника у заједничкој  понуди)



   

276/516 

 

 

 

 
 

Напомена:   Уколико  понуђач  понуду  подноси  са  подизвођачем  или  понуду  подноси  група 

понуђача, саставни део Обрасца понуде чини и Образац број 4 (Подаци о подизвођачу) односно 

Образац број 5 (Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди)  

 
 
Укупна понуђена цена без ПДВ за добaра која чине предмет јавне набавке О.П.8/2020 Партија   

13______________________________________________-  износи 

                                                                                     динара. 
 

Посебно      исказан      припадајући      ПДВ      у      складу      са      Законом      о      ПДВ      

износи__________________ динара. 

 
Укупна понуђена цена са ПДВ за добaра која чине предмет јавне набавке О.П. 8/2020 Партија 

13____________________________________________ -   износи 

                                                                                     динара. 

Рок  важења  понуде  износи    

календарских  дана) 

часова од  дана  отварања  понуда  (минимално  60

У случају  да понуђач  непрецизно  одреди  рок  важења  понуде  (од  – до,  око...и  сл.),  понуда  ће се 

сматрати неприхватљивом. 
 

 

Рок испоруке износи:                         часова од упућивања писменог захтева, односно позива 

Наручиоца. (максимално 48 часова од упућивања писменог захтева, односно позива Наручиоца)  

У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке (од – до,одмах око, ...и сл.), понуда ће се 

сматрати неисправном. 

Место и  н а ч и н  испоруке: пословни простор Наручиоца, fco магацин Наручиоца, ул.Далматинска бб, 

Шабац, сукцесивно, према потребама Наручиоца.

Гарантни рок за понуђене производе - у складу са    

декларацијом произвођача предметних производа.

  Рок упућивања рекламација: 3 дана од дана пријема робе. 

  Рок за решавање рекламација: (_________) најдуже 3 дана од упућивања обавештења о рекламацији    

  Начин плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање   добара   која   су   предмет   набавке   

извршиће се  након испоруке и потписивања пријема 

робе од стране Наручиоца. 

 

 

 

Рок  плаћања: Р о к  п л а ћ а њ а  ј е  4 5  д а н а ,  р а ч у н а ј у ћ и  о д  д а н а  п р и ј е м а  и с п р а в н е  

ф а к т у р е  о  и с п о р у ч е н и м  д о б р и м а .   
 
 
 
 
 
 

    Датум:                                                                                                                  Потпис : 
 

Печат



   

277/516 

 

 

 

 
 

ПОДАТКЕ ПОПУЊАВА ИСКЉУЧИВО ПОНУЂАЧ КОЈИ НАСТУПА СА 

ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 

1. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

 
(уписати назив подизвођача) 

 
2. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

износи                     %.

 
(уписати назив подизвођача) 

 
3. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

износи                     %.

 
(уписати назив подизвођача) 

износи                     %.

 

Напомена: проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу не може бити 

већи  од 50%, односно  ако понуђач  поверава  извршење  јавне набавке  већем броју подизвођача, 

проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима  (збирно  за  све           подизвођаче) не 

може бити већи од 50%. 
 

1.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
2.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
3.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
 

Датум:                                                                                              Потпис : 
 

Печат 
 

 

Напомена: Уколико понуђач наступа са више од три подизвођача копирати део Обрасца понуде 

који се односи на учешће подизвођача у јавној набавци   (последња страна Обрасца понуде) у 

потребном  броју примерака.  На овај начин приложене  додатне стране сматраће се саставним 

делом обрасца понуде, те свака додатна страна мора бити потписана и оверена.
 

Напомена: 

Укупна вредност понуде за оквирне количине користиће се само 

ради рангирања понуда. 

Уговор се закључује на процењену вредност јавне набавке, 

односно партије. 

Наручилац задржава право одступања од количина наведених у 

спецификацији предметне јавне набавке, односно партије, у 

складу са својим потребама, а до вредности закљученог уговора. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 2  

 

Понуда број                                           од                  . 2020. године   за јавну набавку добaра број 

О.П.  8 /2020 – Партија 14 - каишеви  

 
Општи подаци о понуђачу 
 

Назив понуђача:   
 

 

Адреса понуђача:    
 

 

Овлашћено лице:    
 

 

Особа за контакт:    
 

Телефон:   Телефакс:  
 

 

E-mail:    
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:    
 

Матични број:    
 

Понуду дајем: 

A) Самостално 

 
Б) Са подизвођачем 

ПИБ:   

 

1.    

2.    

3.    

(Уколико је заокружено Б, навести назив и седиште свих подизршиоца) 
 

В) као заједничку понуду 
 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

(Уколико је заокружено В, навести назив и седиште осталих учесника у заједничкој  понуди)



   

279/516 

 

 

 

 
 

Напомена:   Уколико  понуђач  понуду  подноси  са  подизвођачем  или  понуду  подноси  група 

понуђача, саставни део Обрасца понуде чини и Образац број 4 (Подаци о подизвођачу) односно 

Образац број 5 (Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди)  

 
 
Укупна понуђена цена без ПДВ за добaра која чине предмет јавне набавке О.П.8/2020, Партија   

14______________________________________________-  износи 

                                                                                     динара. 
 

Посебно      исказан      припадајући      ПДВ      у      складу      са      Законом      о      ПДВ      

износи__________________ динара. 

 
Укупна понуђена цена са ПДВ за добaра која чине предмет јавне набавке О.П. 8/2020, Партија 

14____________________________________________ -   износи 

                                                                                     динара. 

Рок  важења  понуде  износи    

календарских  дана) 

часова од  дана  отварања  понуда  (минимално  60

У случају  да понуђач  непрецизно  одреди  рок  важења  понуде  (од  – до,  око...и  сл.),  понуда  ће се 

сматрати неприхватљивом. 
 

 

Рок испоруке износи:                         часова од упућивања писменог захтева, односно позива 

Наручиоца. (максимално 48 часова од упућивања писменог захтева, односно позива Наручиоца)  

У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке (од – до,одмах око, ...и сл.), понуда ће се 

сматрати неисправном. 

Место и  н а ч и н  испоруке: пословни простор Наручиоца, fco магацин Наручиоца, ул.Далматинска бб, 

Шабац, сукцесивно, према потребама Наручиоца.

Гарантни рок за понуђене производе - у складу са    

декларацијом произвођача предметних производа.

  Рок упућивања рекламација: 3 дана од дана пријема робе. 

  Рок за решавање рекламација: (_________) најдуже 3 дана од упућивања обавештења о рекламацији    

  Начин плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање   добара   која   су   предмет   набавке   

извршиће се  након испоруке и потписивања пријема 

робе од стране Наручиоца. 

 

 

 

Рок  плаћања: Р о к  п л а ћ а њ а  ј е  4 5  д а н а ,  р а ч у н а ј у ћ и  о д  д а н а  п р и ј е м а  и с п р а в н е  

ф а к т у р е  о  и с п о р у ч е н и м  д о б р и м а .   
 
 
 
 
 
 

    Датум:                                                                                                                  Потпис : 
 

Печат



   

280/516 

 

 

 

 
 

ПОДАТКЕ ПОПУЊАВА ИСКЉУЧИВО ПОНУЂАЧ КОЈИ НАСТУПА СА 

ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 
 

1. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

 
(уписати назив подизвођача) 

 
2. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

износи                     %.

 
(уписати назив подизвођача) 

 
3. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу 

износи                     %.

 
(уписати назив подизвођача) 

износи                     %.

 

Напомена: проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу не може бити 

већи  од 50%, односно  ако понуђач  поверава  извршење  јавне набавке  већем броју подизвођача, 

проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима  (збирно  за  све           подизвођаче) не 

може бити већи од 50%. 
 

1.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
2.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
3.  Подизвођач                                                                                                                                                ће 

предмет  јавне  набавке  извршити  у делу 

(навести део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача). 
 
 

Датум:                                                                                              Потпис : 
 

Печат 
 

 

Напомена: Уколико понуђач наступа са више од три подизвођача копирати део Обрасца понуде 

који се односи на учешће подизвођача у јавној набавци   (последња страна Обрасца понуде) у 

потребном  броју примерака.  На овај начин приложене  додатне стране сматраће се саставним 

делом обрасца понуде, те свака додатна страна мора бити потписана и оверена.
 

Напомена: 

Укупна вредност понуде за оквирне количине користиће се само ради рангирања понуда.  

Уговор се закључује на процењену вредност јавне набавке, односно партије.  

Наручилац задржава право одступања од количина наведених у спецификацији предметне јавне набавке, 

односно партије, у складу са својим потребама, а до вредности закљученог уговора. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 3 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 

Изјављујем,  под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  да  привредно  друштво у 
 

поступку  јавне  набавке  број  О.П. 8/2020, партија/е _______,

понуду/е  број     од                   .2020.  године  подноси независно, без

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 
 
 

Напомена: у случају постојања основане  сумње у истинитост изјаве о независној  понуди, 

Наручилац  ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација  надлежна  за  заштиту  конкуренције,   може  понуђачу,   односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране  учешћа  у поступку јавне набавке  ако утврди да 

је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у 

смислу  закона  којим  се уређује заштита конкуренције.  Мера  забране  учешћа  у поступку 

јавне  набавке  може трајати до две године.  Повреда  конкуренције  представља негативну 

референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.  
 
 
 
 
 
 
 

Датум:                                                               Потпис и овера печатом понуђача



   

105/182 
 

 

 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 4 
 

 
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
У вези са позивом  за подношење понуда  у отвореном  поступку  за јавну набавку добара број 

О.П. 8/2020 Партија ______________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Назив: 
 

Седиште: 
 

Овлашћено лице: 
 

Особа за контакт: 
 

Телефон: 
 

Телефаx: 
 

E-mail: 
 

Број рачуна: 
 

Матични број: 
 

ПИБ: 
 

Подизвођач учествује у следећем: 
 
 
 
 
 
 
 

Датум:                                                               Потпис и овера печатом понуђача 
 
 
 
 

 

Напомене: 
 

- Образац попуњава само понуђач који наступа са подизвођачем. 

- Образац фотокопирати у потребном броју примерака.



  

 

 
 

 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 5 
 
 
 
 

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

 
 

У вези са позивом за подношење понуда у отвореном  поступку за јавну набавку добара број 

О.П. 8 /2020 Партија ____________________________________ 

 
 

Назив: 
 

Седиште: 
 

Овлашћено лице: 
 

Особа за контакт: 
 

Телефон: 
 

Телефаx: 
 

E-mail: 
 

Број рачуна: 
 

Матични број: 
 

ПИБ: 
 
 
 
 
 

Датум:                                                               Потпис и овера печатом понуђача 
 
 
 
 

 

Напомена: 
 

-  Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је 

потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 

сваког понуђача који учествује у заједничкој понуди за сваку партију посебно 
                                                                                                                                                  

                           
 
 



  

 

 
 

 
 
                           ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА                                             ОБРАЗАЦ БРОЈ 6 
 
 

Резервни делови за теретна возила марке  
FAP, MAN, ТАМ, VOLVO, SCANIA, MITSUBICHI, MERCEDES BENZ, IVECO 

    
   

 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  -  ПАРТИЈА 1  
    

   

ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ ФАП 1620   
   

    

  

Табела 
1. 

Ред. бр. 

Предмет јавне набавке: 
FAP 1620 – 2 ком 
Година производ.:  

1990. - 1 ком 
1991. - 1 ком 

Једини
ца 

мере 

Оквирн
е 

количи
не  

Јединична 
цена 

резервног 
дела 

 без ПДВ  

Јединична 
цена 

резервног 
дела са 
ПДВ-ом 

Укупна 
вредност 
оквирне  

количине 
без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 

МОТОР 

1 бочни носачи мотора еластични – предњи ком 1       

1а Бочни носач мотора еластични - задњи ком 1    

2 брезони главе мотора кпл ком 1       

3 варијатор бош пумпе ком 1       

4 венац замајца ком 1       

5 вентилатор каиш ком 1       

6 вијци замајца мотора ком 1       

7 виско вентилатор ком 1       

8 гарнитура заптивача вел. ком 1       

9 глава компресора ком 1       

10 глава мотора ком 1       

11 гумице хилзни ком 1       

12 декл главе мотора ком 1       



  

 

 
 

13 замајац мотора ком 1       

14 заптивач декла вентила ком 1       

15 заптивач међу декла ком 1       

16 зупчаник бретгастог вратила ком 1       

17 зупчаник радилице ком 1       

18 зупчаник уљне пумпе ком 1       

19 испаривач уља ком 1       

20 канџа бош пумпе ком 1       

21 капа филтера уља ком 1       

21а Капа филтера горива ком 1    

21б Капа филтера ваздуха ком 1    

21ц Капа филтера сепаратора ком 1    

22 корито бош пумпе ком 1       

23 кошуљице блока - хилзне ком 1       

24 лежај замајца ком 1       

25 мерач нивоа уља у мотору ком 1       

26 носач мотора задњи елестични ком 1       

27 носач мотора предњи ком 1       

28 носачи мотора-бочни-задњи ком 1       

29 помоћни зупчаник развода ком 1       

30 пумпа за уље ком 1       

31 ременица радилице ком 1       

32 сисице за подмазивање ком 1       

33 сито уљне пумпе ком 1       

34 спојница бош пумпе ком 1       

35 уливна цев моторног уља ком 1       

36 фибер бош пумпе ком 1       

37 црево усисно – прво до филтера ваздуха ком 1       

38 чеп за наливање уља ком 1       

39 чеп картера ком 1       

СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА 

40 вентил пумпе В.П. ком 1       

41 дизне в.п. ком 1       

42 елект. дизна пумпе В.П. ком 1       

43 зупчаник пумпе В.П. ком 1       

44 кућиште пречистача горива ком 1       



  

 

 
 

45 носач филтера горива ком 1       

46 пред филтер горива ком 1       

47 преливна цев ком 1       

48 преливна црева ком 1       

49 пумпа високог притиска ком 1       

50 пумпа ниског притиска – АЦ- ком 1       

51 резервоар горива ком 1       

52 ротатор бош пумпе ком 1       

53 уложак дизне ком 1       

54 цеви високог притиска кпл ком 1       

55 црево са спојницом за гориво ком 1       

56 чеп резервоара за гориво ком 1       

ТРАНСМИСИЈА 

57 бочни лежај диференцијала ком 1       

58 брезон главчине ком 1       

59 виљушка потисног лежаја ком 1       

60 вратило мењача ком 1       

61 вратило погонско ком 1       

62 вратило посредно ком 1       

63 гарнитура дихтунга мењача ком 1       

64 глава шипке мењача ком 1       

65 главни цилиндар квачила ком 1       

66 главчина точка задња ком 1       

67 задњи лежај диференцијала ком 1       

68 задњи лезај снопа зупчаника мењача ком 1       

69 заптивач кућишта дифернцијалала ком 1       

70 заптивач кућишта мењача ком 1       

71 зглоб полуге мењача ком 1       

72 зупчаник редуктора-већи ком 1       

73 зупчаник редуктора-мањи ком 1       

74 зупчаник редуктора-средњи ком 1       

75 игличасти лежај вратила ком 1       

76 јабучица виљушке пот. лежаја ком 1       

77 јабучица ручице мењача ком 1       

78 кардан кпл ком 1       

79 конусни зупчаник диференцијала ком 1       



  

 

 
 

80 корпа квачила ком 1       

81 крст карданског зглоба ком 1       

82 крст носач сателита ком 1       

83 кућиште вентила квачила ком 1       

84 кућиште мењача ком 1       

85 кућиште ручице мењача ком 1       

86 лажај редуктора ком 1       

87 ламела квачила ком 1       

88 лежај вратила мењача ком 1       

89 лежај конусног зупчаника пред. диференцијала ком 1       

90 лежај точка спољни – предњи ком 1       

90а Лежај точка спољњи - задњи ком 1    

91 лежај точка унутрашњи – предњи ком 1       

91а Лежај точка унутрашњи - задњи ком 1    

92 лежај у редуктуру задњи ком 1       

93 лежај у редуктуру предњи ком 1       

94 лезај погонског вратила мењача ком 1       

95 наставак синхроног прстена ком 1       

96 носач кардана(средњи лежај) кпл ком 1       

97 носач мењача ком 1       

98 носач предњег рукавца ком 1       

99 облога диференцијала ком 1       

100 опруга синхрона ком 1       

101 осигурач осовинице редуктора ком 1       

102 осигурачи потисног лежаја ком 1       

103 осовина виљушки мењача ком 1       

104 планетарни зупчаници диференцијала ком 1       

105 пнеуматски тастер са цревом за брзе и споре брзине ком 1       

106 погонско вратило мењача ком 1       

107 поклопац мењача ком 1       

108 полуга кратка на мењачу ком 1       

109 полуга мењача – спољна дуга ком 1       

110 полуосовина Д ком 1       

111 полуосовина Л ком 1       

112 помоћни цилиндар квачила ком 1       

113 посуда за хидр. уље квачила ком 1       

114 потисни лезај ком 1       



  

 

 
 

115 предња плоча мењач ком 1       

116 предњи лежај диференцијала ком 1       

117 предњи лежај снопа зупчаника мерњача ком 1       

118 прирубница вратила у поклопцу мењача ком 1       

119 прирубница карданског зглоба ком 1       

120 прирубница предњег диференцијала ком 1       

121 прирубница редуктора – задња ком 1       

122 прирубница редуктора пред. ком 1       

123 ручица мењача ком 1       

124 семеринг – заптивач у главчини ком 1       

125 семеринг главчине ком 1       

126 синхрони прстен ком 1       

127 склоп конусно – тањирасти зупчаник диференцијала ком 1       

128 спојница хидро пумпе ком 1       

129 фланшна редуктора ком 1       

130 чаура диференцијала ком 1       

131 шипка потиска команде спојнице ком 1       

ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ 

132 амортизер задњег вешања ком 1       

133 амортизер предњег вешања ком 1       

134 бочни лежајеви предњег рукавца ком 1       

135 брезон задњег точка копл. ком 1       

136 брезон пред. трапа кпл ком 1       

137 вучна кука задња ком 1       

138 гибањ задњег вешања ком 1       

139 главчина предњег точка ком 1       

140 гумице баланс штангле зад. ком 1       

141 гумице баланс штангле кпл (предње) ком 1       

142 еластична подлошка брезона ком 1       

143 еластична чаура - силен блок предњег гибња ком 1       

144 клин вучне куке-задњи ком 1       

145 клин вучне куке-предњи ком 1       

146 лежај задњег точка ком 1       

147 лежај предњег точка ком 1       

148 матица брезона ком 1       

149 матица рукавца Л И Д ком 1       



  

 

 
 

150 носач семеринга рукавца ком 1       

151 осовинице пред. трапа Л + Д гар. ком 1       

152 плоча гибња-задња ком 1       

153 плоча гибња-предња ком 1       

154 поклопац главчине ком 1       

155 предња осовина ком 1       

156 преносна осовина задња ком 1       

157 преносна осовина предња ком 1       

158 рукавац пред. точка Л или Д ком 1       

159 стабилизациона полуга -задња - баланс штангла ком 1       

160 стабилизациона шипка - баланс штангла пред. ком 1       

161 чаура баланс штангле ком 1       

162 чаура осовинице рукавца ком 1       

163 шелне за манжетну волана ком 1       

163а Шелне за манжетну точка ком 1    

163б Шелне за манжетну мењача ком 1    

164 Клизна спојница помоћног погона ком 1       

165 Ручица-осовиница помоћног погона ком 1       

166 клизни камен ком 1       

167 радни цилиндар ком 1       

УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ       

164 вратило управљача ком 1       

165 глава волана ком 1       

166 главе управљача ком 1       

167 крај предње споне Д кпл. ком 1       

168 крај предње споне Л кпл. ком 1       

169 лежај управљача ком 1       

170 лонче за уље сервоуправљача ком 1       

171 пумпа серво управљача ком 1       

172 спојница управљача ком 1       

173 спона гурајућа ком 1       

174 спона колосечна ком 1       

175 точак управљача - волан ком 1       

КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ 

176 анкер платна задњег точка ком 1       



  

 

 
 

177 боце за ваздух ком 1       

178 вентил ручне кочнице са три излаза ком 1       

179 вентил ручне кочнице са четри излаза ком 1       

180 гарнитура опруга задњих кочница кпл. ком 1       

181 главни кочиони цилиндар ком 1       

182 двокружни вентил ком 1       

183 Добош точка предњи ком 1       

183а Добош точка задњи ком 1    

184 дренажни вентил ком 1       

185 кључ кочиони-задњи ком 1       

186 кључ кочиони-предњи ком 1       

187 комбиновани вентил кочиони ком 1       

188 коректор кочења ком 1       

189 кочионе облоге предње СТД – стандард ком 1       

189а Кочионе облоге предње I SP – прва специјала ком 1    

189б Кочионе облоге предње II SP – друга специјала ком 1    

189ц Кочионе облоге предње III SP – трећа специјала ком 1    

190 матица главчине Л+Д ком 1       

191 пакнови кочница зад. точка кпл. ком 1       

192 пакнови кочница предњег точка кпл. ком 1       

193 педала кочнице ком 1       

194 полуга кочиона ком 1       

195 предња анкер платна ком 1       

196 предња кочиона цев Л+Д ком 1       

197 предње кочионо црево Л+Д ком 1       

198 реле вентил-ваздушни ком 1       

199 ришланг вентил ком 1       

200 тристоп цилиндер ком 1       

201 цилиндар кочионих ваздушни ком 1       

202 цилиндар тристоп ком 1       

203 четворокружни вентил ком 1       

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

206 алтернатор 24В ком 1       

207 АПУ-6 ком 1       

208 АПУ-8 прекидач волана ком 1       

209 аутомат алнасера горњи ком 1       



  

 

 
 

210 аутомат алнасера доњи ком 1       

211 аутомат мигаваца 24В ком 1       

212 аутомат притиска уља у мотору ком 1       

213 аутомат рикверц светла ком 1       

214 аутомат температуре мотора ком 1       

215 аутомат штоп светла механички ком 1       

216 бочна позициона светла на блатобрану ком 1       

217 бочне лампе за мигавце ком 1       

218 бочни мигавац у блатобрану ком 1       

219 брзиномер са облогом кпл. ком 1       

220 вентилатор алтенатора ком 1       

221 габаритна лампа Л/Д ком 1       

222 грејач кабине са малим хладњаком кпл ком 1       

223 електро мотор вентилатора грејача кабине ком 1       

224 електро покретач кпл.-алнасер ком 1       

225 електромагнетни вентил ком 1       

226 инструменти за радни час ком 1       

227 контакт брава за позицију и средње светло ком 1       

228 куплунг електро покретача ком 1       

229 кутија осигурача кпл-дозна ком 1       

230 кућиште прекидача ком 1       

231 лампа рикверц светла ком 1       

232 лампе осветљења за таблице ком 1       

233 мерач нивоа горива (пловак) са заптивачем ком 1       

234 мотор брисача ком 1       

235 мотор брисача са полугама ком 1       

236 мотор за хлађење уља(миксер) ком 1       

237 носач алтенатора ком 1       

238 носач четкица ел. покретача ком 1       

239 носачи метлица ком 1       

240 обртомер ком 1       

241 педала гаса-механичка ком 1       

242 педала електро- брисача ком 1       

243 пињон за километар сат механички ком 1       

244 пластичне жабице за фарове ком 1       

245 плоче диода за алтернаторе ком 1       

246 позициона светла на кабини ком 1       



  

 

 
 

247 показивач нивоа горива - инструмент кпл ком 1       

248 поклопац акумулаторске кутије ком 1       

249 поклопац алтернатора ком 1       

250 полуге брисача ком 1       

251 посуда за воду ком 1       

252 посуда за прање ветробрана са мотором ком 1       

253 предгрејачи 24В ком 1       

254 прекидач 4 мигавца ком 1       

255 прекидач вентилатора ком 1       

256 регулатор напона алтернатора 24В ком 1       

257 релеј 24 в 10 А ком 1       

258 релеј 24 в 20 А ком 1       

259 релеј брисача-пери бриши ком 1       

260 ременица алтенатора ком 1       

261 ретровизори Л/Д ком 1       

262 сат комбиновани у табли ком 1       

263 сирена 24В ком 1       

264 сисице-прскалице за воду ком 1       

265 стакла стоп ламп ком 1       

266 стакло мигавца у фару ком 1       

267 стакло фара ком 1       

268 стоп аутомат механички ком 1       

269 стоп лампа Д ком 1       

270 стоп лампа Л ком 1       

271 тастер ел. Покретаца ком 1       

272 унутрашње светло у кабини ком 1       

273 фар десни кпл ком 1       

274 фар леви кпл ком 1       

275 цуг прекидачи ком 1       

ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, СТАКЛА 

276 амортизер кабине ком 1       

277 амортизер седишта ком 1       

278 брава врата - квака спољна ком 1       

279 брава врата унутрашња кпл. ком 1       

280 брава за закључавање врата са кључем ком 1       

281 браник задњи ком 1       

282 браник предњи ком 1       



  

 

 
 

283 блатобран предњи леви ком 1       

284 блатобран предњи десни ком 1       

285 унутрашњи блатобран леви ком 1       

286 унутрашњи блатобран десни ком 1       

287 задњи блатобран леви, иза кабине ком 1       

288 задњи блатобран десни, иза кабине ком 1       

289 Заптивка - ,,С” гума лева ком 1       

290 Заптивка - ,,С” гума десна ком 1       

291 граничник за врата ком 1       

292 лим изнад блатобрана ком 1       

293 облога - пода кабине ком 1       

294 облога вратила волана ком 1       

295 облога инструмент табле ком 1       

296 облога ручице за отварање врата ком 1       

297 оплата на вратима - тапацирунг ком 1       

298 опруга седишта ком 1       

299 Предњи блатобран-задњи леви део ком 1       

300 Предњи блатобран-задњи десни део ком 1       

301 праг ком 1       

302 прекидач за укључивање пумпе хираул. инсталације ком 1       

303 пумпа перача ветробранског стакла ком 1       

304 подизач стакла – леви ком 1       

305 подизач стакла – десни ком 1       

306 ручица за отварање врата (унутрашња) ком 1       

307 ручица за отварање поклопца мотора ком 1       

308 ручица подизача стакла ком 1       

309 украсна маска хладњака ком 1       

310 унутрашњи сунцобран ком 1       

311 усмеривач ваздуха ком 1       

СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ 

312 вентилатор хладњака ком 1       

313 водена пумпа кпл. ком 1       

314 додатни резервоар расхл. течности ком 1       

315 заптивач водене пумпе ком 1       

316 измењивач топлоте уља кпл.- хладњак ком 1       

317 кућиште термостата ком 1       

318 мали хладњак ком 1       



  

 

 
 

319 поклопац кућишта термостата ком 1       

320 ременица водене пумпе ком 1       

321 уложак термостата ком 1       

322 усмеривач ваздуха на хладјањку (дифузор) ком 1       

323 хладњак ком 1       

324 чеп додатног резервоара расхладне течности ком 1       

ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ 

325 вијак издувне гране ком 1       

326 гумени носач ауспуха ком 1       

327 дихтунг - заптивач усисне гране до мотора ком 1       

328 задња издувна цев ком 1       

329 заптивач на издувној грануи ком 1       

330 заптивач на усисној грани ком 1       

331 издувна грана ком 1       

332 клапна моторне кочнице ком 1       

333 кућиште филтера ваздуха ком 1       

334 прва издувна цев ауспуха ком 1       

335 пригушивач филтера за ваздух ком 1       

336 прирубница ауспуха ком 1       

337 усисна грана ком 1       

338 усисно црево ком 1       

ВАЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА 

339 дихтунг главе компресора ком 1       

340 компресор кпл ком 1       

341 ламелни вентил у глави компресора ком 1       

342 моторна кочница ком 1       

343 плоча компресора ком 1       

344 ременица компресора ком 1       

345 тастер моторне кочнице ком 1       

346 цилиндер моторне кочнице ком 1       

347 црева за ваздух кпл ком 1       

ХИДРАУЛИКА 

348 вентил кипе у кабини ком 1       

349 кип цилиндар ком 1       

350 пумпа за дизање кабине кпл ком 1       

351 пумпа кипе зупчаста ком 1       



  

 

 
 

352 пумпа хидраулике аксијална ком 1       

353 разводни вентил ком 1       

354 разводник хидраулике ком 1       

355 сет за ремонт пумпе за дизање кабине ком 1       

356 цилиндар за дизање кабине ком 1       

357 црева за дизање кабине ком 1       

358 чеп резервоара хидраулике ком 1       

УКУПНО       

       
       

Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда.    

Уговор ће се реализовати по јединичним ценама из понуде до укупне уговорене вредности набавке.   

     М.П.  

      Понуђач 

    Датум:   

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКУРЕ ЦЕНА 
ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА 
ВОЗИЛА МАРКЕ ФАП 
1921 

   

  

     
Табела 

Табела 
2. 

Ред. 
бр. 

Предмет јавне 
набавке: 

FAP 1921  -  3 ком 
 Година 

производње: 1998 
год. - 2 ком. 

2004 – 1 ком. 

Једини
ца 

мере 

Оквирн
е 

количи
не  

Јединич
на цена 
резервн
ог дела 

 без 
ПДВ  

Јединич
на цена 
резервн
ог дела 
са ПДВ-

ом 

Укупна 
вреднос

т 
оквирне  
количин

е без 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 

МОТОР 

1 
бочни носачи 
мотора еластични 

ком 1       

2 
брезони главе 
мотора кпл 

ком 1       

3 
варијатор бош 
пумпе 

ком 1       

4 венац замајца ком 1       

5 вентилатор каиш ком 1       

6 
вијци замајца 
мотора 

ком 1       

7 виско вентилатор ком 1       

    

  



  

 

 
 

8 
гарнитура 
заптивача вел. 

ком 1       

9 глава компресора ком 1       

10 глава мотора ком 1       

11 гумице хилзни ком 1       

12 декл главе мотора ком 1       

13 замајац мотора ком 1       

14 
заптивач декла 
вентила 

ком 1       

15 
заптивач међу 
декла 

ком 1       

16 
зупчаник 
бретгастог вратила 

ком 1       

17 зупчаник радилице ком 1       

18 
зупчаник уљне 
пумпе 

ком 1       

19 испаривач уља ком 1       

20 канџа бош пумпе ком 1       

21 капа филтера уља ком 1       

21а 
Капа филтера 
горива 

ком 1    

21б 
Капа филтера 
ваздуха 

ком 1    

22 корито бош пумпе ком 1       

23 
кошуљице блока - 
хилзне 

ком 1       

24 
Лежај радилице-
летећи 

гарниту
ра 

1       

25 
Лежај радилице-
основни 

гарниту
ра 

1       

26 лежај замајца ком 1       

27 
мерач нивоа уља у 
мотору 

ком 1       

28 
носач мотора 
задњи елестични 

ком 1       

29 
носач мотора 
предњи 

ком 1       

30 
носачи мотора-
бочни-задњи 

ком 1       

31 
помоћни зупчаник 
развода 

ком 1       

32 пумпа за уље ком 1       



  

 

 
 

33 
Радилица-
коленасто вратило 

ком 1       

34 
ременица 
радилице 

ком 1       

35 
Семеринг 
радилице-предњи 

ком 1       

36 
Семеринг 
радилице-задњи 

ком 1       

37 
сисице за 
подмазивање 

ком 1       

38 сито уљне пумпе ком 1       

39 
спојница бош 
пумпе 

ком 1       

40 
уливна цев 
моторног уља 

ком 1       

41 фибер бош пумпе ком 1       

42 црево усисно ком 1       

43 
чеп за наливање 
уља 

ком 1       

44 чеп картера ком 1       

СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА 

45 вентил пумпе В.П. ком 1       

46 дизне в.п. ком 1       

47 
елект. дизна пумпе 
В.П. 

ком 1       

48 
зупчаник пумпе 
В.П. 

ком 1       

49 
кућиште 
пречистача горива 

ком 1       

50 
носач филтера 
горива 

ком 1       

51 
пред филтер 
горива 

ком 1       

52 преливна цев ком 1       

53 преливна црева ком 1       

54 
пумпа високог 
притиска 

ком 1       

55 
пумпа ниског 
притиска – АЦ- 

ком 1       

56 резервоар горива ком 1       

57 ротатор бош пумпе ком 1       



  

 

 
 

58 уложак дизне ком 1       

59 
цеви високог 
притиска кпл 

ком 1       

60 
црево са спојницом 
за гориво 

ком 1       

61 
чеп резервоара за 
гориво 

ком 1       

ТРАНСМИСИЈА 

62 
бочни лежај 
диференцијала 

ком 1       

63 брезон главчине ком 1       

64 
виљушка потисног 
лежаја 

ком 1       

65 вратило мењача ком 1       

66 вратило погонско ком 1       

67 вратило посредно ком 1       

68 
гарнитура дихтунга 
мењача 

ком 1       

69 
глава шипке 
мењача 

ком 1       

70 
главни цилиндар 
квачила 

ком 1       

71 
главчина точка 
задња 

ком 1       

72 
задњи лежај 
диференцијала 

ком 1       

73 
задњи лезај снопа 
зупчаника мењача 

ком 1       

74 
заптивач кућишта 
дифернцијалала 

ком 1       

75 
заптивач кућишта 
мењача 

ком 1       

76 
зглоб полуге 
мењача 

ком 1       

77 
зупчаник 
редуктора-већи 

ком 1       

78 
зупчаник 
редуктора-мањи 

ком 1       

79 
зупчаник 
редуктора-средњи 

ком 1       

80 
игличасти лежај 
вратила 

ком 1       



  

 

 
 

81 
јабучица виљушке 
пот. лежаја 

ком 1       

82 
јабучица ручице 
мењача 

ком 1       

83 кардан кпл ком 1       

84 
конусни зупчаник 
диференцијала 

ком 1       

85 корпа квачила ком 1       

86 
крст карданског 
зглоба 

ком 1       

87 
крст носач 
сателита 

ком 1       

88 
кућиште вентила 
квачила 

ком 1       

89 кућиште мењача ком 1       

90 
кућиште ручице 
мењача 

ком 1       

91 лажај редуктора ком 1       

92 ламела квачила ком 1       

93 
лежај вратила 
мењача 

ком 1       

94 
лежај конусног 
зупчаника пред. 
диференцијала 

ком 1       

95 
лежај точка 
предњи 

ком 1       

95а Лежај точка задњи ком 1    

96 
лежај точка 
предњи 

ком 1       

96а Лежај точка задњи ком 1    

97 
лежај у редуктуру 
задњи 

ком 1       

98 
лежај у редуктуру 
предњи 

ком 1       

99 
лезај погонског 
вратила мењача 

ком 1       

100 
наставак синхроног 
прстена 

ком 1       

101 
носач 
кардана(средњи 
лежај) кпл 

ком 1       

102 носач мењача ком 1       



  

 

 
 

103 
носач предњег 
рукавца 

ком 1       

104 
облога 
диференцијала 

ком 1       

105 опруга синхрона ком 1       

106 
осигурач 
осовинице 
редуктора 

ком 1       

107 
осигурачи потисног 
лежаја 

ком 1       

108 
осовина виљушки 
мењача 

ком 1       

109 
планетарни 
зупчаници 
диференцијала 

ком 1       

110 
пнеуматски тастер 
са цревом за брзе 
и споре брзине 

ком 1       

111 
погонско вратило 
мењача 

ком 1       

112 поклопац мењача ком 1       

113 
полуга кратка на 
мењачу 

ком 1       

114 
полуга мењача – 
спољна дуга 

ком 1       

115 полуосовина Д ком 1       

116 полуосовина Л ком 1       

117 
помоћни цилиндар 
квачила 

ком 1       

118 
посуда за хидр. 
уље квачила 

ком 1       

119 потисни лезај ком 1       

120 
предња плоча 
мењач 

ком 1       

121 
предњи лежај 
диференцијала 

ком 1       

122 
предњи лежај 
снопа зупчаника 
мерњача 

ком 1       

123 
прирубница 
вратила у поклопцу 
мењача 

ком 1       

124 прирубница ком 1       



  

 

 
 

карданског зглоба 

125 
прирубница 
предњег 
диференцијала 

ком 1       

126 
прирубница 
редуктора – задња 

ком 1       

127 
прирубница 
редуктора пред. 

ком 1       

128 ручица мењача ком 1       

129 
семеринг – 
заптивач у 
главчини 

ком 1       

130 семеринг главчине ком 1       

131 синхрони прстен ком 1       

132 

склоп конусно – 
тањирасти 
зупчаник 
диференцијала 

ком 1       

133 
спојница хидро 
пумпе 

ком 1       

134 
фланшна 
редуктора 

ком 1       

135 
чаура 
диференцијала 

ком 1       

136 
шипка потиска 
команде спојнице 

ком 1       

ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ 

137 
амортизер задњег 
вешања 

ком 1       

138 
амортизер 
предњег вешања 

ком 1       

139 
бочни лежајеви 
предњег рукавца 

ком 1       

140 
брезон задњег 
точка копл. 

ком 1       

141 
брезон пред. трапа 
кпл 

ком 1       

142 вучна кука задња ком 1       

143 
гибањ задњег 
вешања 

ком 1       

144 
главчина предњег 
точка 

ком 1       



  

 

 
 

145 
гумице баланс 
штангле зад. 

ком 1       

146 
гумице баланс 
штангле кпл 
(предње) 

ком 1       

147 
еластична 
подлошка брезона 

ком 1       

148 
еластична чаура - 
силен блок 
предњег гибња 

ком 1       

149 
клин вучне куке-
задњи 

ком 1       

150 
клин вучне куке-
предњи 

ком 1       

151 
лежај задњег точка 
спољашњи 

ком 1       

151
а 

Лежај задњег точка 
унутрашњи 

ком 1    

152 
лежај предњег 
точка спољашњи 

ком 1       

152
а 

Лежај предњег 
точка унутрашњи 

ком 1    

153 матица брезона ком 1       

154 
матица рукавца Л 
И Д 

ком 1       

155 
носач семеринга 
рукавца 

ком 1       

156 
осовинице пред. 
трапа Л + Д гар. 

ком 1       

157 
плоча гибња-
задња 

ком 1       

158 
плоча гибња-
предња 

ком 1       

159 поклопац главчине ком 1       

160 предња осовина ком 1       

161 
преносна осовина 
задња 

ком 1       

162 
преносна осовина 
предња 

ком 1       

163 
рукавац пред. 
точка Л или Д 

ком 1       

164 
стабилизациона 
полуга -задња - 

ком 1       



  

 

 
 

баланс штангла 

165 
стабилизациона 
шипка - баланс 
штангла пред. 

ком 1       

166 
чаура баланс 
штангле 

ком 1       

167 
чаура осовинице 
рукавца 

ком 1       

168 
шелне за 
манжетну 

ком 1       

169 
Клизна спојница 
помоћног погона 

ком 1       

170 
Ручица-осовиница 
помоћног погона 

ком 1       

171 клизни камен ком 1       

172 радни цилиндар ком 1       

УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ 

173 
вратило 
управљача 

ком 1       

174 глава волана ком 1       

175 главе управљача ком 1       

176 
крај предње споне 
Д кпл. 

ком 1       

177 
крај предње споне 
Л кпл. 

ком 1       

178 лежај управљача ком 1       

179 
лонче за уље 
сервоуправљача 

ком 1       

180 
пумпа серво 
управљача 

ком 1       

181 
спојница 
управљача 

ком 1       

182 спона гурајућа ком 1       

183 спона колосечна ком 1       

184 
точак управљача - 
волан 

ком 1       

КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ 

185 
анкер платна 
задњег точка 

ком 1       

186 боце за ваздух ком 1       



  

 

 
 

187 
вентил ручне 
кочнице са три 
излаза 

ком 1       

188 
вентил ручне 
кочнице са четри 
излаза 

ком 1       

189 
гарнитура опруга 
задњих кочница 
кпл. 

ком 1       

190 
главни кочиони 
цилиндар 

ком 1       

191 двокружни вентил ком 1       

192 
Добош точка 
предњи 

ком 1       

192
а 

Добош точка 
задњи 

ком 1    

193 дренажни вентил ком 1       

194 
кључ кочиони-
задњи 

ком 1       

195 
кључ кочиони-
предњи 

ком 1       

196 
комбиновани 
вентил кочиони 

ком 1       

197 коректор кочења ком 1       

198 
кочионе облоге 
пред. точкова 

ком 1       

199 
матица главчине 
Л+Д 

ком 1       

200 
пакнови кочница 
зад. точка кпл. 

ком 1       

201 
пакнови кочница 
предњег точка кпл. 

ком 1       

202 педала кочнице ком 1       

203 полуга кочиона ком 1       

204 
предња анкер 
платна 

ком 1       

205 
предња кочиона 
цев Л+Д 

ком 1       

206 
предње кочионо 
црево Л+Д 

ком 1       

207 
реле вентил-
ваздушни 

ком 1       

208 ришланг вентил ком 1       



  

 

 
 

209 тристоп цилиндер ком 1       

210 
цилиндар кочионих 
ваздушни – главни 
испод педале 

ком 1       

211 цилиндар тристоп ком 1       

212 
цилиндер 
ваздушни 

ком 1       

213 
четворокружни 
вентил 

ком 1       

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

214 алтернатор 24В ком 1       

215 АПУ-6 ком 1       

216 
АПУ-8 прекидач 
волана 

ком 1       

217 
аутомат алнасера 
горњи 

ком 1       

218 
аутомат алнасера 
доњи 

ком 1       

219 
аутомат мигаваца 
24В 

ком 1       

220 
аутомат притиска 
уља у мотору 

ком 1       

221 
аутомат рикверц 
светла 

ком 1       

222 
аутомат 
температуре 
мотора 

ком 1       

223 
аутомат штоп 
светла механички 

ком 1       

224 
бочна позициона 
светла на 
блатобрану 

ком 1       

225 
бочне лампе за 
мигавце 

ком 1       

226 
бочни мигавац у 
блатобрану 

ком 1       

227 
брзиномер са 
облогом кпл. 

ком 1       

228 
вентилатор 
алтенатора 

ком 1       

229 
габаритна лампа 
Л/Д 

ком 1       



  

 

 
 

230 
грејач кабине са 
малим хладњаком 
кпл 

ком 1       

231 
електро мотор 
вентилатора 
грејача кабине 

ком 1       

232 
електро покретач 
кпл.-алнасер 

ком 1       

233 
електромагнетни 
вентил 

ком 1       

234 
инструменти за 
радни час 

ком 1       

235 
контакт брава за 
позицију и средње 
светло 

ком 1       

236 
куплунг електро 
покретача 

ком 1       

237 
кутија осигурача 
кпл-дозна 

ком 1       

238 
кућиште прекидача 
светала 

ком 1       

239 
лампа рикверц 
светла 

ком 1       

240 
лампе осветљења 
за таблице 

ком 1       

241 
мерач нивоа 
горива (пловак) са 
заптивачем 

ком 1       

242 мотор брисача ком 1       

243 
мотор брисача са 
полугама 

ком 1       

244 
мотор за хлађење 
уља(миксер) 

ком 1       

245 носач алтенатора ком 1       

246 
носач четкица ел. 
покретача 

ком 1       

247 носачи метлица ком 1       

248 обртомер ком 1       

249 
педала гаса-
механичка 

ком 1       

250 
педала електро- 
брисача 

ком 1       

251 пињон за ком 1       



  

 

 
 

километар сат 
механички 

252 
пластичне жабице 
за фарове 

ком 1       

253 
плоче диода за 
алтернаторе 

ком 1       

254 
позициона светла 
на кабини 

ком 1       

255 
показивач нивоа 
горива - 
инструмент кпл 

ком 1       

256 
поклопац 
акумулаторске 
кутије 

ком 1       

257 
поклопац 
алтернатора 

ком 1       

258 полуге брисача ком 1       

259 посуда за воду ком 1       

260 
посуда за прање 
ветробрана са 
мотором 

ком 1       

261 предгрејачи 24В ком 1       

262 
прекидач 4 
мигавца 

ком 1       

263 
прекидач 
вентилатора 

ком 1       

264 
регулатор напона 
алтернатора 24В 

ком 1       

265 релеј 24 в 10 А ком 1       

266 релеј 24 в 20 А ком 1       

267 
релеј брисача-пери 
бриши 

ком 1       

268 
ременица 
алтенатора 

ком 1       

269 ретровизори Л/Д ком 1       

270 
сат комбиновани у 
табли 

ком 1       

271 сирена 24В ком 1       

272 
сисице-прскалице 
за воду 

ком 1       

273 стакла стоп ламп ком 1       

274 
стакло мигавца у 
фару 

ком 1       



  

 

 
 

275 стакло фара ком 1       

276 
стоп аутомат 
механички 

ком 1       

277 стоп лампа Д ком 1       

278 стоп лампа Л ком 1       

279 
тастер ел. 
Покретаца 

ком 1       

280 
унутрашње светло 
у кабини 

ком 1       

281 фар десни кпл ком 1       

282 фар леви кпл ком 1       

283 цуг прекидачи ком 1       

ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, СТАКЛА 

284 амортизер кабине ком 1       

285 
амортизер 
седишта 

ком 1       

286 
брава врата - квака 
спољна 

ком 1       

287 
брава врата 
унутрашња кпл. 

ком 1       

288 
брава за 
закључавање 
врата са кључем 

ком 1       

289 браник задњи ком 1       

290 браник предњи ком 1       

291 граничник за врата ком 1       

292 
лим изнад 
блатобрана 

ком 1       

293 
облога - пода 
кабине 

ком 1       

294 
облога вратила 
волана 

ком 1       

295 
облога инструмент 
табле 

ком 1       

296 
облога ручице за 
отварање врата 

ком 1       

297 
оплата на вратима 
- тапацирунг 

ком 1       

298 опруга седишта ком 1       

299 
Предњи 
блатобран-задњи 

ком 1       



  

 

 
 

леви део 

300 
Предњи 
блатобран-задњи 
десни део 

ком 1       

301 праг ком 1       

302 

прекидач за 
укључивање пумпе 
хираул. 
инсталације 

ком 1       

303 
пумпа перача 
ветробранског 
стакла 

ком 1       

304 
подизач стакла – 
леви 

ком 1       

305 
подизач стакла – 
десни 

ком 1       

306 
ручица за 
отварање врата 
(унутрашња) 

ком 1       

307 
ручица за 
отварање 
поклопца мотора 

ком 1       

308 
ручица подизача 
стакла 

ком 1       

309 
украсна маска 
хладњака 

ком 1       

310 
унутрашњи 
сунцобран 

ком 1       

311 усмеривач ваздуха ком 1       

СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ 

312 
вентилатор 
хладњака 

ком 1       

313 водена пумпа кпл. ком 1       

314 
додатни резервоар 
расхл. течности 

ком 1       

315 
заптивач водене 
пумпе 

ком 1       

316 
измењивач 
топлоте уља кпл.- 
хладњак 

ком 1       

317 
кућиште 
термостата 

ком 1       

318 мали хладњак ком 1       



  

 

 
 

319 
поклопац кућишта 
термостата 

ком 1       

320 
ременица водене 
пумпе 

ком 1       

321 уложак термостата ком 1       

322 
усмеривач ваздуха 
на хладјањку 
(дифузор) 

ком 1       

323 хладњак ком 1       

324 

чеп додатног 
резервоара 
расхладне 
течности 

ком 1       

ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ 

325 
вијак издувне 
гране 

ком 1       

326 
гумени носач 
ауспуха 

ком 1       

327 
дихтунг - заптивач 
усисне гране до 
мотора 

ком 1       

328 задња издувна цев ком 1       

329 
заптивач на 
издувној грануи 

ком 1       

330 
заптивач на 
усисној грани 

ком 1       

331 издувна грана ком 1       

332 
клапна моторне 
кочнице 

ком 1       

333 
кућиште филтера 
ваздуха 

ком 1       

334 
прва издувна цев 
ауспуха 

ком 1       

335 
пригушивач 
филтера за ваздух 

ком 1       

336 
прирубница 
ауспуха 

ком 1       

337 усисна грана ком 1       

338 усисно црево ком 1       

339 
блатобран предњи 
леви 

ком 1       

340 блатобран предњи ком 1       



  

 

 
 

десни 

341 
унутрашњи 
блатобран леви 

ком 1       

342 
унутрашњи 
блатобран десни 

ком 1       

343 
задњи блатобран 
леви, иза кабине 

ком 1       

344 
задњи блатобран 
десни, иза кабине 

ком 1       

345 
Заптивка - ,,С” гума 
лева 

ком 1       

346 
Заптивка - ,,С” гума 
десна 

ком 1       

ВАЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА 

347 
дихтунг главе 
компресора 

ком 1       

348 компресор кпл ком 1       

349 
ламелни вентил у 
глави компресора 

ком 1       

350 моторна кочница ком 1       

351 плоча компресора ком 1       

352 
ременица 
компресора 

ком 1       

353 
тастер моторне 
кочнице 

ком 1       

354 
цилиндер моторне 
кочнице 

ком 1       

355 
црева за ваздух 
кпл 

ком 1       

ХИДРАУЛИКА 

356 
вентил кипе у 
кабини 

ком 1       

357 кип цилиндар ком 1       

358 
пумпа за дизање 
кабине кпл 

ком 1       

359 
пумпа кипе 
зупчаста 

ком 1       

360 
пумпа хидраулике 
аксијална 

ком 1       

361 разводни вентил ком 1       



  

 

 
 

362 
разводник 
хидраулике 

ком 1       

363 
сет за ремонт 
пумпе за дизање 
кабине 

ком 1       

364 
цилиндар за 
дизање кабине 

ком 1       

365 
црева за дизање 
кабине 

ком 1       

366 
чеп резервоара 
хидраулике 

ком 1       

УКУПНО       
 

       

Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда.    

Уговор ће се реализовати по јединичним ценама из понуде до укупне уговорене вредности набавке.   

 

 

                                            
М.П.  

  Понуђач 

Датум:   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  

ДЕЛОВИ 
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ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ ФАП 2023    
  

     
 Табела 3. 

Ред
. бр. 

Предмет јавне набавке: 
FAP 2023 - 3 ком 

Година производ. 2008. год. - 1 ком., 2009 год. - 1 
ком., 2011 год. - 1 ком. 

Јединиц
а мере 

Оквирне 
количин

е  

Јединична цена 
резервног дела 

 без ПДВ  

Јединична цена 
резервног дела са 

ПДВ-ом 

Укупна вредност 
оквирне  

количине без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 

МОТОР 

1 бочни носачи мотора еластични ком 1       

2 брезони главе мотора кпл ком 1       

3 венац замајца ком 1       

4 вентилатор каиш ком 1       

5 вијци замајца мотора ком 1       

6 виско вентилатор ком 1       

7 гарнитура заптивача вел. ком 1       

8 глава компресора ком 1       

9 глава мотора ком 1       

10 гумице хилзни ком 1       

11 декл главе мотора ком 1       

12 замајац мотора ком 1       

13 заптивач декла вентила ком 1       

14 заптивач међу декла ком 1       

15 зупчаник бретгастог вратила ком 1       

16 зупчаник радилице ком 1       

17 зупчаник уљне пумпе ком 1       

18 испаривач уља ком 1       



  

 

 
 

19 капа филтера уља ком 1       

19а Капа филтера горива ком 1    

19б Капа филтера ваздуха ком 1    

20 кошуљице блока - хилзне ком 1       

21 лежај замајца ком 1       

22 мерач нивоа уља у мотору ком 1       

23 носач мотора задњи елестични ком 1       

24 носач мотора предњи ком 1       

25 носачи мотора-бочни-задњи ком 1       

26 помоћни зупчаник развода ком 1       

27 пумпа за уље ком 1       

28 ременица радилице ком 1       

29 сисице за подмазивање ком 1       

30 сито уљне пумпе ком 1       

31 спојница бош пумпе ком 1       

32 уливна цев моторног уља ком 1       

33 црево усисно ком 1       

34 чеп за наливање уља ком 1       

35 чеп картера ком 1       

СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА 

36 вентил пумпе В.П. ком 1       

37 дизне в.п. ком 1       

38 елект. дизна пумпе В.П. ком 1       

39 зупчаник пумпе В.П. ком 1       

40 кућиште пречистача горива ком 1       

41 носач филтера горива ком 1       

42 пред филтер горива ком 1       

43 преливна цев ком 1       

44 преливна црева ком 1       

45 пумпа високог притиска ком 1       

46 пумпа ниског притиска – АЦ- ком 1       

47 резервоар горива ком 1       

48 ротатор бош пумпе ком 1       

49 уложак дизне ком 1       

50 цеви високог притиска кпл ком 1       

51 црево са спојницом за гориво ком 1       



  

 

 
 

52 чеп резервоара за гориво ком 1       

ТРАНСМИСИЈА 

53 бочни лежај диференцијала ком 1       

54 брезон главчине ком 1       

55 виљушка потисног лежаја ком 1       

56 вратило мењача ком 1       

57 вратило погонско ком 1       

58 вратило посредно ком 1       

59 гарнитура дихтунга мењача ком 1       

60 глава шипке мењача ком 1       

61 главни цилиндар квачила ком 1       

62 главчина точка задња ком 1       

63 задњи лежај диференцијала ком 1       

64 задњи лезај снопа зупчаника мењача ком 1       

65 заптивач кућишта дифернцијалала ком 1       

66 заптивач кућишта мењача ком 1       

67 зглоб полуге мењача ком 1       

68 зупчаник редуктора-већи ком 1       

69 зупчаник редуктора-мањи ком 1       

70 зупчаник редуктора-средњи ком 1       

71 игличасти лежај вратила ком 1       

72 јабучица виљушке пот. лежаја ком 1       

73 јабучица ручице мењача ком 1       

74 кардан кпл ком 1       

75 конусни зупчаник диференцијала ком 1       

76 корпа квачила ком 1       

77 крст карданског зглоба ком 1       

78 крст носач сателита ком 1       

79 кућиште вентила квачила ком 1       

80 кућиште мењача ком 1       

81 кућиште ручице мењача ком 1       

82 лажај редуктора ком 1       

83 ламела квачила ком 1       

84 лежај вратила мењача ком 1       

85 лежај конусног зупчаника пред. диференцијала ком 1       

86 лежај точка спољни ком 1       



  

 

 
 

87 лежај точка унутрашњи ком 1       

88 лежај у редуктуру задњи ком 1       

89 лежај у редуктуру предњи ком 1       

90 лезај погонског вратила мењача ком 1       

91 наставак синхроног прстена ком 1       

92 носач кардана(средњи лежај) кпл ком 1       

93 носач мењача ком 1       

94 носач предњег рукавца ком 1       

95 облога диференцијала ком 1       

96 опруга синхрона ком 1       

97 осигурач осовинице редуктора ком 1       

98 осигурачи потисног лежаја ком 1       

99 осовина виљушки мењача ком 1       

100 планетарни зупчаници диференцијала ком 1       

101 пнеуматски тастер са цревом за брзе и споре брзине ком 1       

102 погонско вратило мењача ком 1       

103 поклопац мењача ком 1       

104 полуга кратка на мењачу ком 1       

105 полуга мењача – спољна дуга ком 1       

106 полуосовина Д ком 1       

107 полуосовина Л ком 1       

108 помоћни цилиндар квачила ком 1       

109 посуда за хидр. уље квачила ком 1       

110 потисни лезај ком 1       

111 предња плоча мењач ком 1       

112 предњи лежај диференцијала ком 1       

113 предњи лежај снопа зупчаника мерњача ком 1       

114 прирубница вратила у поклопцу мењача ком 1       

115 прирубница карданског зглоба ком 1       

116 прирубница предњег диференцијала ком 1       

117 прирубница редуктора – задња ком 1       

118 прирубница редуктора пред. ком 1       

119 ручица мењача ком 1       

120 семеринг – заптивач у главчини ком 1       

121 семеринг главчине ком 1       

122 синхрони прстен ком 1       



  

 

 
 

123 склоп конусно – тањирасти зупчаник диференцијала ком 1       

124 спојница хидро пумпе ком 1       

125 фланшна редуктора ком 1       

126 чаура диференцијала ком 1       

127 шипка потиска команде спојнице ком 1       

128 Клизна спојница помоћног погона ком 1       

129 Ручица-осовиница помоћног погона ком 1       

130 клизни камен ком 1       

131 радни цилиндар ком 1       

ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ 

128 амортизер задњег вешања ком 1       

129 амортизер предњег вешања ком 1       

130 бочни лежајеви предњег рукавца ком 1       

131 брезон задњег точка копл. ком 1       

132 брезон пред. трапа кпл ком 1       

133 Ваздушни Јастук ком 1       

134 Нивелатор-вентил ваздушног огибљења ком 1       

135 брезон пред. трапа (комплет) ком 1       

136 гумице баланс штангле кпл (предње) ком 1       

137 гумице баланс штангле (задње) ком 1       

138 лежај предњег точка ком 1       

139 лежај задњег точка ком 1       

140 матица брезона ком 1       

141 матица рукавца Л И Д ком 1       

142 наплатак точка ком 1       

143 носач предњег гибња-шапа ком 1       

144 носач семеринга рукавца ком 1       

145 носач задњег гибња-шапа ком 1       

146 одбојна гума пред.гибња ком 1       

147 Предњи гибањ – комплет ком 1       

148 Прва платна предњег гибња ком 1       

149 Друга платна предњег гибња ком 1       

150 Трећа платна предњег гибња ком 1       

151 Задњи гибањ – комплет ком 1       

152 Прва платна задњег гибња ком 1       

153 Друга платна задњег гибња ком 1       

154 Трећа платна задњег гибња ком 1       



  

 

 
 

155 поклопац главчине ком 1       

156 рукавац пред. точка Л или Д ком 1       

157 стабилизациона полуга-задња -баланс штангла ком 1       

158 стабилизациона шипка - баланс штангла предња ком 1       

159 предња осовина ком 1       

160 узенгија предњег гибња ком 1       

161 гибањ ком 1       

162 платна гибња-прва ком 1       

163 платна гибња-друга ком 1       

164 платна гибња-трећа ком 1       

165 главчина предњег точка ком 1       

УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ 

159 вратило управљача ком 1       

160 глава волана ком 1       

161 главе управљача ком 1       

162 крај предње споне Д кпл. ком 1       

163 крај предње споне Л кпл. ком 1       

164 лежај управљача ком 1       

165 лонче за уље сервоуправљача ком 1       

166 пумпа серво управљача ком 1       

167 спојница управљача ком 1       

168 спона гурајућа ком 1       

169 спона колосечна ком 1       

170 точак управљача - волан ком 1       

КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ 

171 анкер платна задњег точка ком 1       

172 боце за ваздух ком 1       

173 вентил ручне кочнице са три излаза ком 1       

174 вентил ручне кочнице са четри излаза ком 1       

175 гарнитура опруга задњих кочница кпл. ком 1       

176 главни кочиони цилиндар ком 1       

177 двокружни вентил ком 1       

178 Добош точка предњи ком 1       

178
а 

Добош точка задњи ком 1    



  

 

 
 

179 дренажни вентил ком 1       

180 кључ кочиони-задњи ком 1       

181 кључ кочиони-предњи ком 1       

182 комбиновани вентил кочиони ком 1       

183 коректор кочења ком 1       

184 кочионе облоге пред. точкова ком 1       

185 матица главчине Л+Д ком 1       

186 пакнови кочница зад. точка кпл. ком 1       

187 пакнови кочница предњег точка кпл. ком 1       

188 педала кочнице ком 1       

189 полуга кочиона ком 1       

190 предња анкер платна ком 1       

191 предња кочиона цев Л+Д ком 1       

192 предње кочионо црево Л+Д ком 1       

193 реле вентил-ваздушни ком 1       

194 ришланг вентил ком 1       

195 тристоп цилиндер ком 1       

196 цилиндар кочионих ваздушни ком 1       

197 цилиндар тристоп ком 1       

198 цилиндер ваздушни ком 1       

199 четворокружни вентил ком 1       

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

200 алтернатор 24В ком 1       

201 АПУ-6 ком 1       

202 АПУ-8 прекидач волана ком 1       

203 аутомат алнасера горњи ком 1       

204 аутомат алнасера доњи ком 1       

205 аутомат мигаваца 24В ком 1       

206 аутомат притиска уља у мотору ком 1       

207 аутомат рикверц светла ком 1       

208 аутомат температуре мотора ком 1       

209 аутомат штоп светла механички ком 1       

210 бочна позициона светла на блатобрану ком 1       

211 бочне лампе за мигавце ком 1       

212 бочни мигавац у блатобрану ком 1       

213 брава паљења ком 1       



  

 

 
 

214 уложак браве паљења ком 1       

215 брзиномер са облогом кпл. ком 1       

216 вентилатор алтенатора ком 1       

217 габаритна лампа Л/Д ком 1       

218 грејач кабине са малим хладњаком кпл ком 1       

219 електро мотор вентилатора грејача кабине ком 1       

220 електро покретач кпл.-алнасер ком 1       

221 електромагнетни вентил мотора ком 1       

221
а 

Електромагнетни вентил мењача ком 1    

221
б 

Електромагнетни вентил алнасера ком 1    

222 инструменти за радни час ком 1       

223 контакт брава за позицију и средње светло ком 1       

224 куплунг електро покретача ком 1       

225 кутија осигурача кпл-дозна ком 1       

226 кућиште прекидача светала ком 1       

226
а 

Кућиште прекидача мигавца ком 1    

227 лампа рикверц светла ком 1       

228 лампе осветљења за таблице ком 1       

229 мерач нивоа горива (пловак) са заптивачем ком 1       

230 мотор брисача ком 1       

231 мотор брисача са полугама ком 1       

232 мотор за хлађење уља(миксер) ком 1       

233 носач алтенатора ком 1       

234 носач четкица ел. покретача ком 1       

235 носачи метлица ком 1       

236 обртомер ком 1       

237 педала гаса-механичка ком 1       

238 педала електро- брисача ком 1       

239 пињон за километар сат механички ком 1       

240 пластичне жабице за фарове ком 1       

241 плоче диода за алтернаторе ком 1       

242 позициона светла на кабини ком 1       

243 показивач нивоа горива - инструмент кпл ком 1       

244 поклопац акумулаторске кутије ком 1       

245 поклопац алтернатора ком 1       



  

 

 
 

246 полуге брисача ком 1       

247 посуда за воду ком 1       

248 посуда за прање ветробрана са мотором ком 1       

249 предгрејачи 24В ком 1       

250 прекидач 4 мигавца ком 1       

251 прекидач вентилатора ком 1       

252 регулатор напона алтернатора 24В ком 1       

253 релеј 24 в 10 А ком 1       

254 релеј 24 в 20 А ком 1       

255 релеј брисача-пери бриши ком 1       

256 ременица алтенатора ком 1       

257 ретровизори Л/Д (са грејачем) ком 1       

258 сат комбиновани у табли ком 1       

259 сирена 24В ком 1       

260 сисице-прскалице за воду ком 1       

261 стакла стоп ламп ком 1       

262 стакло мигавца у фару ком 1       

263 стакло фара ком 1       

264 стоп аутомат механички ком 1       

265 стоп лампа Д ком 1       

266 стоп лампа Л ком 1       

267 тастер ел. Покретаца ком 1       

268 унутрашње светло у кабини ком 1       

269 фар десни кпл ком 1       

270 фар леви кпл ком 1       

271 цуг прекидачи ком 1       

ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, СТАКЛА 

272 амортизер кабине ком 1       

273 амортизер седишта ком 1       

274 брава врата - квака спољна ком 1       

275 брава врата унутрашња кпл. ком 1       

276 брава за закључавање врата са кључем ком 1       

277 браник задњи ком 1       

278 браник предњи ком 1       

279 граничник за врата ком 1       

280 лим изнад блатобрана ком 1       



  

 

 
 

281 облога - пода кабине ком 1       

282 облога вратила волана ком 1       

283 облога инструмент табле ком 1       

284 облога ручице за отварање врата ком 1       

285 оплата на вратима - тапацирунг ком 1       

286 опруга седишта ком 1       

287 праг ком 1       

288 прекидач за укључивање пумпе хираул. инсталације ком 1       

289 пумпа перача ветробранског стакла ком 1       

290 подизач стакла – леви ком 1       

291 подизач стакла – десни ком 1       

292 ручица за отварање врата (унутрашња) ком 1       

293 ручица за отварање поклопца мотора ком 1       

294 ручица подизача стакла ком 1       

295 украсна маска хладњака ком 1       

296 унутрашњи сунцобран ком 1       

297 усмеривач ваздуха ком 1       

СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ 

298 вентилатор хладњака ком 1       

299 водена пумпа кпл. ком 1       

300 додатни резервоар расхл. течности ком 1       

301 заптивач водене пумпе ком 1       

302 измењивач топлоте уља кпл.- хладњак ком 1       

303 кућиште термостата ком 1       

304 мали хладњак ком 1       

305 поклопац кућишта термостата ком 1       

306 ременица водене пумпе ком 1       

307 уложак термостата ком 1       

308 усмеривач ваздуха на хладјањку (дифузор) ком 1       

309 хладњак ком 1       

310 чеп додатног резервоара расхладне течности ком 1       

ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ 

311 вијак издувне гране ком 1       

312 гумени носач ауспуха ком 1       

313 дихтунг - заптивач усисне гране до мотора ком 1       



  

 

 
 

 

 

     

314 задња издувна цев ком 1       

315 заптивач на издувној грануи ком 1       

316 заптивач на усисној грани ком 1       

317 издувна грана ком 1       

318 клапна моторне кочнице ком 1       

319 кућиште филтера ваздуха ком 1       

320 прва издувна цев ауспуха ком 1       

321 пригушивач филтера за ваздух ком 1       

322 прирубница ауспуха ком 1       

323 усисна грана ком 1       

324 усисно црево ком 1       

ВАЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА 

325 дихтунг главе компресора ком 1       

326 компресор кпл ком 1       

327 ламелни вентил у глави компресора ком 1       

328 моторна кочница ком 1       

329 плоча компресора ком 1       

330 ременица компресора ком 1       

331 тастер моторне кочнице ком 1       

332 цилиндер моторне кочнице ком 1       

333 црева за ваздух кпл ком 1       

ХИДРАУЛИКА 

334 вентил кипе у кабини ком 1       

335 кип цилиндар ком 1       

336 пумпа за дизање кабине кпл ком 1       

337 пумпа кипе зупчаста ком 1       

338 пумпа хидраулике аксијална ком 1       

339 разводни вентил ком 1       

340 разводник хидраулике ком 1       

341 сет за ремонт пумпе за дизање кабине ком 1       

342 цилиндар за дизање кабине ком 1       

343 црева за дизање кабине ком 1       

344 чеп резервоара хидраулике ком 1       

УКУПНО       



  

 

 
 

 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 
       

ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ ФАП 1823    
  

     
 Табела 4. 

Ред
. бр. 

Предмет јавне набавке: 
FAP 1823 – 5 ком 

Година производ. 2008.год. - 2 ком. 2009 год. - 1 ком. 
2011 год. - 2 ком 

Јединиц
а мере 

Оквирне 
количин

е  

Јединична цена 
резервног дела 

 без ПДВ  

Јединична цена 
резервног дела са 

ПДВ-ом 

Укупна вредност 
оквирне  

количине без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 

МОТОР 

1 бочни носачи мотора еластични ком 1       

2 брезони главе мотора кпл ком 1       

3 венац замајца ком 1       

4 вентилатор каиш ком 1       

5 вијци замајца мотора ком 1       

6 виско вентилатор ком 1       

7 гарнитура заптивача вел. ком 1       

8 глава компресора ком 1       

9 глава мотора ком 1       

10 гумице хилзни ком 1       

11 декл главе мотора ком 1       

12 замајац мотора ком 1       

13 заптивач декла вентила ком 1       

14 заптивач међу декла ком 1       

15 зупчаник бретгастог вратила ком 1       

16 зупчаник радилице ком 1       

17 зупчаник уљне пумпе ком 1       

18 испаривач уља ком 1       

19 капа филтера уља ком 1       



  

 

 
 

19а Капа филтера горива ком 1    

19б Капа филтера ваздуха ком 1    

20 кошуљице блока - хилзне ком 1       

21 лежај замајца ком 1       

22 мерач нивоа уља у мотору ком 1       

23 носач мотора задњи елестични ком 1       

24 носач мотора предњи ком 1       

25 носачи мотора-бочни-задњи ком 1       

26 помоћни зупчаник развода ком 1       

27 пумпа за уље ком 1       

28 ременица радилице ком 1       

29 Семеринг радилице-предњи ком 1       

30 Семеринг радилице-задњи ком 1       

31 сисице за подмазивање ком 1       

32 сито уљне пумпе ком 1       

33 спојница бош пумпе ком 1       

34 уливна цев моторног уља ком 1       

35 црево усисно ком 1       

36 чеп за наливање уља ком 1       

37 чеп картера ком 1       

СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА 

38 вентил пумпе В.П. ком 1       

39 дизне в.п. ком 1       

40 елект. дизна пумпе В.П. ком 1       

41 зупчаник пумпе В.П. ком 1       

42 кућиште пречистача горива ком 1       

43 носач филтера горива ком 1       

44 пред филтер горива ком 1       

45 преливна цев ком 1       

46 преливна црева ком 1       

47 пумпа високог притиска ком 1       

48 пумпа ниског притиска – АЦ- ком 1       

49 резервоар горива ком 1       

50 ротатор бош пумпе ком 1       

51 уложак дизне ком 1       

52 цеви високог притиска кпл ком 1       



  

 

 
 

53 црево са спојницом за гориво ком 1       

54 чеп резервоара за гориво ком 1       

ТРАНСМИСИЈА 

55 бочни лежај диференцијала ком 1       

56 брезон главчине ком 1       

57 виљушка потисног лежаја ком 1       

58 вратило мењача ком 1       

59 вратило погонско ком 1       

60 вратило посредно ком 1       

61 гарнитура дихтунга мењача ком 1       

62 глава шипке мењача ком 1       

63 главни цилиндар квачила ком 1       

64 главчина точка задња ком 1       

65 задњи лежај диференцијала ком 1       

66 задњи лезај снопа зупчаника мењача ком 1       

67 заптивач кућишта дифернцијалала ком 1       

68 заптивач кућишта мењача ком 1       

69 зглоб полуге мењача ком 1       

70 зупчаник редуктора-већи ком 1       

71 зупчаник редуктора-мањи ком 1       

72 зупчаник редуктора-средњи ком 1       

73 игличасти лежај вратила ком 1       

74 јабучица виљушке пот. лежаја ком 1       

75 јабучица ручице мењача ком 1       

76 кардан кпл ком 1       

77 конусни зупчаник диференцијала ком 1       

78 корпа квачила ком 1       

79 крст карданског зглоба ком 1       

80 крст носач сателита ком 1       

81 кућиште вентила квачила ком 1       

82 кућиште мењача ком 1       

83 кућиште ручице мењача ком 1       

84 лажај редуктора ком 1       

85 ламела квачила ком 1       

86 лежај вратила мењача ком 1       

87 лежај конусног зупчаника пред. диференцијала ком 1       

88 лежај точка спољни ком 1       



  

 

 
 

89 лежај точка унутрашњи ком 1       

90 лежај у редуктуру задњи ком 1       

91 лежај у редуктуру предњи ком 1       

92 лезај погонског вратила мењача ком 1       

93 наставак синхроног прстена ком 1       

94 носач синхроног прстена ком 1       

95 носач кардана(средњи лежај) кпл ком 1       

96 носач мењача ком 1       

97 носач предњег рукавца ком 1       

98 облога диференцијала ком 1       

99 опруга синхрона ком 1       

100 осигурач осовинице редуктора ком 1       

101 осигурачи потисног лежаја ком 1       

102 осовина виљушки мењача ком 1       

103 планетарни зупчаници диференцијала ком 1       

104 пнеуматски тастер са цревом за брзе и споре брзине ком 1       

105 погонско вратило мењача ком 1       

106 поклопац мењача ком 1       

107 полуга кратка на мењачу ком 1       

108 полуга мењача – спољна дуга ком 1       

109 полуосовина Д ком 1       

110 полуосовина Л ком 1       

111 помоћни цилиндар квачила ком 1       

112 посуда за хидр. уље квачила ком 1       

113 потисни лезај ком 1       

114 предња плоча мењач ком 1       

115 предњи лежај диференцијала ком 1       

116 предњи лежај снопа зупчаника мерњача ком 1       

117 прирубница вратила у поклопцу мењача ком 1       

118 прирубница карданског зглоба ком 1       

119 прирубница предњег диференцијала ком 1       

120 прирубница редуктора – задња ком 1       

121 прирубница редуктора пред. ком 1       

122 ручица мењача ком 1       

123 семеринг – заптивач у главчини ком 1       

124 семеринг главчине ком 1       

125 синхрони прстен ком 1       



  

 

 
 

126 синхрон 1 и 2 брзине ком 1       

127 синхрон 3,4,5 и 6 брзине ком 1       

128 склоп конусно – тањирасти зупчаник диференцијала ком 1       

129 спојница хидро пумпе ком 1       

130 фланшна редуктора ком 1       

131 чаура диференцијала ком 1       

132 шипка потиска команде спојнице ком 1       

133 Клизна спојница помоћног погона ком 1       

134 Ручица-осовиница помоћног погона ком 1       

135 клизни камен ком 1       

136 радни цилиндар ком 1       

ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ 

137 амортизер задњег вешања ком 1       

138 амортизер предњег вешања ком 1       

139 бочни лежајеви предњег рукавца ком 1       

140 брезон задњег точка копл. ком 1       

141 брезон пред. трапа кпл ком 1       

142 Ваздушни Јастук ком 1       

143 Нивелатор ком 1       

144 брезон пред. трапа (комплет) ком 1       

145 гумице баланс штангле кпл (предње) ком 1       

146 гумице баланс штангле (задње) ком 1       

147 лежај предњег точка спољашњи ком 1       

147
а 

Лежај предњег точка унутрашњи 
ком 1    

148 лежај задњег точка спољашњи ком 1       

148
а 

Лежај задњег точка унутрашњи 
ком 1    

149 матица брезона ком 1       

150 матица рукавца Л И Д ком 1       

151 наплатак точка ком 1       

152 носач предњег гибња-шапа ком 1       

153 носач семеринга рукавца ком 1       

154 носач задњег гибња-шапа ком 1       

155 одбојна гума пред.гибња ком 1       

156 поклопац главчине ком 1       

157 рукавац пред. точка Л или Д ком 1       



  

 

 
 

158 стабилизациона полуга-задња -баланс штангла ком 1       

159 стабилизациона шипка - баланс штангла предња ком 1       

160 предња осовина ком 1       

161 узенгија предњег гибња ком 1       

162 гибањ предњи-комплет ком 1       

163 Прва платна предњег гибња ком 1       

164 Друга платна предњег гибња ком 1       

165 Трећа платнапредњег гибња ком 1       

166 главчина предњег точка ком 1       

УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ 

167 вратило управљача ком 1       

168 глава волана ком 1       

169 главе управљача ком 1       

170 крај предње споне Д кпл. ком 1       

171 крај предње споне Л кпл. ком 1       

172 лежај управљача ком 1       

173 лонче за уље сервоуправљача ком 1       

174 пумпа серво управљача ком 1       

175 спојница управљача ком 1       

176 спона гурајућа ком 1       

177 спона колосечна ком 1       

178 точак управљача - волан ком 1       

КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ 

179 анкер платна задњег точка ком 1       

180 боце за ваздух ком 1       

181 вентил ручне кочнице са три излаза ком 1       

182 вентил ручне кочнице са четри излаза ком 1       

183 гарнитура опруга задњих кочница кпл. ком 1       

184 главни кочиони цилиндар ком 1       

185 двокружни вентил ком 1       

186 Добош точка предњи ком 1       

186
а 

Добош точка задњи ком 1    

187 дренажни вентил ком 1       

188 кључ кочиони-задњи ком 1       

189 кључ кочиони-предњи ком 1       



  

 

 
 

190 комбиновани вентил кочиони ком 1       

191 коректор кочења ком 1       

192 кочионе облоге пред. точкова ком 1       

193 матица главчине Л+Д ком 1       

194 пакнови кочница зад. точка кпл. ком 1       

195 пакнови кочница предњег точка кпл. ком 1       

196 педала кочнице ком 1       

197 полуга кочиона ком 1       

198 предња анкер платна ком 1       

199 предња кочиона цев Л+Д ком 1       

200 предње кочионо црево Л+Д ком 1       

201 реле вентил-ваздушни ком 1       

202 ришланг вентил ком 1       

203 тристоп цилиндер ком 1       

204 цилиндар кочионих ваздушни ком 1       

205 цилиндар тристоп ком 1       

206 цилиндер ваздушни ком 1       

207 четворокружни вентил ком 1       

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

208 алтернатор 24В ком 1       

209 АПУ-6 ком 1       

210 АПУ-8 прекидач волана ком 1       

211 аутомат алнасера горњи ком 1       

212 аутомат алнасера доњи ком 1       

213 аутомат мигаваца 24В ком 1       

214 аутомат притиска уља у мотору ком 1       

215 аутомат рикверц светла ком 1       

216 аутомат температуре мотора ком 1       

217 аутомат штоп светла механички ком 1       

218 бочна позициона светла на блатобрану ком 1       

219 бочне лампе за мигавце ком 1       

220 бочни мигавац у блатобрану ком 1       

221 брава паљења ком 1       

222 уложак браве паљења ком 1       

223 брзиномер са облогом кпл. ком 1       

224 вентилатор алтенатора ком 1       



  

 

 
 

225 габаритна лампа Л/Д ком 1       

226 грејач кабине са малим хладњаком кпл ком 1       

227 електро мотор вентилатора грејача кабине ком 1       

228 електро покретач кпл.-алнасер ком 1       

229 електромагнетни вентил ком 1       

230 инструменти за радни час ком 1       

231 контакт брава за позицију и средње светло ком 1       

232 куплунг електро покретача ком 1       

233 кутија осигурача кпл-дозна ком 1       

234 кућиште прекидача ком 1       

235 лампа рикверц светла ком 1       

236 лампе осветљења за таблице ком 1       

237 мерач нивоа горива (пловак) са заптивачем ком 1       

238 мотор брисача ком 1       

239 мотор брисача са полугама ком 1       

240 мотор за хлађење уља(миксер) ком 1       

241 носач алтенатора ком 1       

242 носач четкица ел. покретача ком 1       

243 носачи метлица ком 1       

244 обртомер ком 1       

245 педала гаса-механичка ком 1       

246 педала електро- брисача ком 1       

247 пињон за километар сат механички ком 1       

248 пластичне жабице за фарове ком 1       

249 плоче диода за алтернаторе ком 1       

250 позициона светла на кабини ком 1       

251 показивач нивоа горива - инструмент кпл ком 1       

252 поклопац акумулаторске кутије ком 1       

253 поклопац алтернатора ком 1       

254 полуге брисача ком 1       

255 посуда за воду ком 1       

256 посуда за прање ветробрана са мотором ком 1       

257 предгрејачи 24В ком 1       

258 прекидач 4 мигавца ком 1       

259 прекидач вентилатора ком 1       

260 регулатор напона алтернатора 24В ком 1       

261 релеј 24 в 10 А ком 1       



  

 

 
 

262 релеј 24 в 20 А ком 1       

263 релеј брисача-пери бриши ком 1       

264 ременица алтенатора ком 1       

265 ретровизори Л/Д (са грејачем) ком 1       

266 сат комбиновани у табли ком 1       

267 сирена 24В ком 1       

268 сисице-прскалице за воду ком 1       

269 стакла стоп ламп ком 1       

270 стакло мигавца у фару ком 1       

271 стакло фара ком 1       

272 стоп аутомат механички ком 1       

273 стоп лампа Д ком 1       

274 стоп лампа Л ком 1       

275 тастер ел. Покретаца ком 1       

276 унутрашње светло у кабини ком 1       

277 фар десни кпл ком 1       

278 фар леви кпл ком 1       

279 цуг прекидачи ком 1       

ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, СТАКЛА 

269 амортизер кабине ком 1       

270 амортизер седишта ком 1       

271 брава врата - квака спољна ком 1       

272 брава врата унутрашња кпл. ком 1       

273 брава за закључавање врата са кључем ком 1       

274 браник задњи ком 1       

275 браник предњи ком 1       

276 граничник за врата ком 1       

277 лим изнад блатобрана ком 1       

278 облога - пода кабине ком 1       

279 облога вратила волана ком 1       

280 облога инструмент табле ком 1       

281 облога ручице за отварање врата ком 1       

282 оплата на вратима - тапацирунг ком 1       

283 опруга седишта ком 1       

284 праг ком 1       

285 прекидач за укључивање пумпе хираул. инсталације ком 1       

286 пумпа перача ветробранског стакла ком 1       



  

 

 
 

287 подизач стакла – леви ком 1       

288 подизач стакла – десни ком 1       

287 ручица за отварање врата (унутрашња) ком 1       

288 ручица за отварање поклопца мотора ком 1       

289 ручица подизача стакла ком 1       

290 украсна маска хладњака ком 1       

291 унутрашњи сунцобран ком 1       

292 усмеривач ваздуха ком 1       

293 блатобран предњи леви ком 1       

294 блатобран предњи десни ком 1       

295 унутрашњи блатобран леви ком 1       

296 унутрашњи блатобран десни ком 1       

297 задњи блатобран леви, иза кабине ком 1       

298 задњи блатобран десни, иза кабине ком 1       

299 Заптивка - ,,С” гума лева ком 1       

300 Заптивка - ,,С” гума десна ком 1       

СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ 

301 вентилатор хладњака ком 1       

302 водена пумпа кпл. ком 1       

303 додатни резервоар расхл. течности ком 1       

304 заптивач водене пумпе ком 1       

305 измењивач топлоте уља кпл.- хладњак ком 1       

306 кућиште термостата ком 1       

307 мали хладњак ком 1       

308 поклопац кућишта термостата ком 1       

309 ременица водене пумпе ком 1       

310 уложак термостата ком 1       

311 усмеривач ваздуха на хладјањку (дифузор) ком 1       

312 хладњак ком 1       

313 чеп додатног резервоара расхладне течности ком 1       

ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ 

314 вијак издувне гране ком 1       

315 гумени носач ауспуха ком 1       

316 дихтунг - заптивач усисне гране до мотора ком 1       

317 задња издувна цев ком 1       

318 заптивач на издувној грануи ком 1       



  

 

 
 

319 заптивач на усисној грани ком 1       

320 издувна грана ком 1       

321 клапна моторне кочнице ком 1       

322 кућиште филтера ваздуха ком 1       

323 прва издувна цев ауспуха ком 1       

324 пригушивач филтера за ваздух ком 1       

325 прирубница ауспуха ком 1       

326 усисна грана ком 1       

327 усисно црево ком 1       

ВАЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА 

328 дихтунг главе компресора ком 1       

329 компресор кпл ком 1       

330 ламелни вентил у глави компресора ком 1       

331 моторна кочница ком 1       

332 плоча компресора ком 1       

333 ременица компресора ком 1       

334 тастер моторне кочнице ком 1       

335 цилиндер моторне кочнице ком 1       

336 црева за ваздух кпл ком 1       

ХИДРАУЛИКА 

337 вентил кипе у кабини ком 1       

338 кип цилиндар ком 1       

339 пумпа за дизање кабине кпл ком 1       

340 пумпа кипе зупчаста ком 1       

341 пумпа хидраулике аксијална ком 1       

342 разводни вентил ком 1       

343 разводник хидраулике ком 1       

344 сет за ремонт пумпе за дизање кабине ком 1       

345 цилиндар за дизање кабине ком 1       

346 црева за дизање кабине ком 1       

347 чеп резервоара хидраулике ком 1       

УКУПНО       
     

  

       

Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда.  М.П.  



  

 

 
 

Уговор ће се реализовати по јединичним ценама из понуде до укупне уговорене вредности набавке.   

      Понуђач 

    Датум:   

 

 

 

 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА    

      ТАБЕЛА 5 

ДЕЛОВИ 
ЗА 
ТЕРЕТНА 
ВОЗИЛА 
МАРКЕ 
ФАП 
1213 

   

   

       

Ред. бр. 

Предмет јавне набавке: 
FAP 1213 - 2 ком  
Година производње : 1989  год., - 1 
ком.  
година производ. 2005 .год. - 1 ком. 

  

   
 
 
 
 
       

ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ ФАП 1213   
   

    
  Табела 5. 



  

 

 
 

Ред
. бр. 

Предмет јавне набавке: 
FAP 1213 - 2 ком  

Година производње : 1989  год., - 1 ком.  
година производ. 2005 .год. - 1 ком. 

Јединиц
а мере 

Оквирне 
количин

е  

Јединична цена 
резервног дела 

 без ПДВ  

Јединична цена 
резервног дела са 

ПДВ-ом 

Укупна вредност 
оквирне  

количине без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 

МОТОР 

1 бочни носачи мотора еластични ком 1       

2 брезони главе мотора кпл ком 1       

3 венац замајца ком 1       

4 вентилатор каиш ком 1       

5 вијци замајца мотора ком 1       

6 гарнитура заптивача вел. ком 1       

7 глава компресора ком 1       

8 глава мотора ком 1       

9 гумице хилзни ком 1       

10 декл главе мотора ком 1       

11 замајац мотора ком 1       

12 заптивач декла вентила ком 1       

13 заптивач међу декла ком 1       

14 зупчаник бретгастог вратила ком 1       

15 зупчаник радилице ком 1       

16 зупчаник уљне пумпе ком 1       

17 испаривач уља ком 1       

18 капа филтера ком 1       

19 кошуљице блока - хилзне ком 1       

20 лежај замајца ком 1       

21 мерач нивоа уља у мотору ком 1       

22 носач мотора задњи елестични ком 1       

23 носач мотора предњи ком 1       

24 носачи мотора-бочни-задњи ком 1       

25 помоћни зупчаник развода ком 1       

26 пумпа за уље ком 1       

27 ременица радилице ком 1       



  

 

 
 

  семеринг радилице ком 1       

28 сисице за подмазивање ком 1       

29 сито уљне пумпе ком 1       

30 спојница бош пумпе ком 1       

31 уливна цев моторног уља ком 1       

32 црево усисно ком 1       

33 чеп за наливање уља ком 1       

34 чеп картера ком 1       

СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА 

35 вентил пумпе В.П. ком 1       

36 дизне в.п. ком 1       

37 елект. дизна пумпе В.П. ком 1       

38 зупчаник пумпе В.П. ком 1       

39 кућиште пречистача горива ком 1       

40 носач филтера горива ком 1       

41 пред филтер горива ком 1       

42 преливна цев ком 1       

43 преливна црева ком 1       

44 пумпа високог притиска ком 1       

45 пумпа ниског притиска – АЦ- ком 1       

46 резервоар горива ком 1       

47 ротатор бош пумпе ком 1       

48 уложак дизне ком 1       

49 цеви високог притиска кпл ком 1       

50 црево са спојницом за гориво ком 1       

51 чеп резервоара за гориво ком 1       

ТРАНСМИСИЈА 

52 бочни лежај диференцијала ком 1       

53 брезон главчине ком 1       

54 виљушка потисног лежаја ком 1       

55 вратило мењача ком 1       

56 вратило погонско ком 1       

57 вратило посредно ком 1       

58 гарнитура дихтунга мењача ком 1       

59 глава шипке мењача ком 1       



  

 

 
 

60 главни цилиндар квачила ком 1       

61 главчина точка задња ком 1       

62 задњи лежај диференцијала ком 1       

63 задњи лезај снопа зупчаника мењача ком 1       

64 заптивач кућишта дифернцијалала ком 1       

65 заптивач кућишта мењача ком 1       

66 зглоб полуге мењача ком 1       

67 зупчаник редуктора-већи ком 1       

68 зупчаник редуктора-мањи ком 1       

69 зупчаник редуктора-средњи ком 1       

70 игличасти лежај вратила ком 1       

71 јабучица виљушке пот. лежаја ком 1       

72 јабучица ручице мењача ком 1       

73 кардан кпл ком 1       

74 конусни зупчаник диференцијала ком 1       

75 корпа квачила ком 1       

76 крст карданског зглоба ком 1       

77 крст носач сателита ком 1       

78 кућиште вентила квачила ком 1       

79 кућиште мењача ком 1       

80 кућиште ручице мењача ком 1       

81 лажај редуктора ком 1       

82 ламела квачила ком 1       

83 лежај вратила мењача ком 1       

84 лежај конусног зупчаника пред. диференцијала ком 1       

85 лежај точка спољни предњи ком 1       

85а Лежај точка спољњи задњи ком 1    

86 лежај точка унутрашњи предњи ком 1       

86а Лежај точка унутрашњи задњи ком 1    

87 лежај у редуктуру задњи ком 1       

88 лежај у редуктуру предњи ком 1       

89 лезај погонског вратила мењача ком 1       

90 наставак синхроног прстена ком 1       

91 носач кардана(средњи лежај) кпл ком 1       

92 носач мењача ком 1       

93 носач предњег рукавца ком 1       

94 облога диференцијала ком 1       



  

 

 
 

95 опруга синхрона ком 1       

96 осигурач осовинице редуктора ком 1       

97 осигурачи потисног лежаја ком 1       

98 осовина виљушки мењача ком 1       

99 планетарни зупчаници диференцијала ком 1       

100 пнеуматски тастер са цревом за брзе и споре брзине ком 1       

101 погонско вратило мењача ком 1       

102 поклопац мењача ком 1       

103 полуга кратка на мењачу ком 1       

104 полуга мењача – спољна дуга ком 1       

105 полуосовина Д ком 1       

106 полуосовина Л ком 1       

107 помоћни цилиндар квачила ком 1       

108 посуда за хидр. уље квачила ком 1       

109 потисни лезај ком 1       

110 предња плоча мењач ком 1       

111 предњи лежај диференцијала ком 1       

112 предњи лежај снопа зупчаника мерњача ком 1       

113 прирубница вратила у поклопцу мењача ком 1       

114 прирубница карданског зглоба ком 1       

115 прирубница предњег диференцијала ком 1       

116 прирубница редуктора – задња ком 1       

117 прирубница редуктора пред. ком 1       

118 ручица мењача ком 1       

119 семеринг – заптивач у главчини ком 1       

120 семеринг главчине ком 1       

121 синхрони прстен ком 1       

122 склоп конусно – тањирасти зупчаник диференцијала ком 1       

123 спојница хидро пумпе ком 1       

124 фланшна редуктора ком 1       

125 чаура диференцијала ком 1       

126 шипка потиска команде спојнице ком 1       

ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ 

127 амортизер задњег вешања ком 1       

128 амортизер предњег вешања ком 1       

129 бочни лежајеви предњег рукавца ком 1       



  

 

 
 

130 брезон задњег точка копл. ком 1       

131 брезон пред. трапа кпл ком 1       

132 вучна кука задња ком 1       

133 гибањ задњег вешања ком 1       

134 гибањ предњег вешања           

135 Сет за поправку предњег гибња           

136 главчина предњег точка ком 1       

137 гумице баланс штангле зад. ком 1       

138 гумице баланс штангле кпл (предње) ком 1       

139 еластична подлошка брезона ком 1       

140 еластична чаура - силен блок предњег гибња ком 1       

141 клин вучне куке-задњи ком 1       

142 клин вучне куке-предњи ком 1       

143 лежај задњег точка спољњи ком 1       

143
а 

Лежај задњег точка унутрашњи ком 1    

144 лежај предњег точка спољњи ком 1       

144
а 

Лежај предњег точка унутрашњи ком 1    

145 матица брезона ком 1       

146 матица рукавца Л И Д ком 1       

147 носач семеринга рукавца ком 1       

148 осовинице пред. трапа Л + Д гар. ком 1       

149 плоча гибња-задња ком 1       

150 плоча гибња-предња ком 1       

151 поклопац главчине ком 1       

152 предња осовина ком 1       

153 преносна осовина задња ком 1       

154 преносна осовина предња ком 1       

155 рукавац пред. точка Л или Д ком 1       

156 стабилизациона полуга -задња - баланс штангла ком 1       

157 стабилизациона шипка - баланс штангла пред. ком 1       

158 чаура баланс штангле ком 1       

159 чаура осовинице рукавца ком 1       

160 Клизна спојница помоћног погона ком 1       

161 Ручица-осовиница помоћног погона ком 1       

162 клизни камен ком 1       

163 радни цилиндар ком 1       



  

 

 
 

УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ 

164 вратило управљача ком 1       

165 глава волана ком 1       

166 главе управљача ком 1       

167 крај предње споне Д кпл. ком 1       

168 крај предње споне Л кпл. ком 1       

169 лежај управљача ком 1       

170 лонче за уље сервоуправљача ком 1       

171 пумпа серво управљача ком 1       

172 спојница управљача ком 1       

173 спона гурајућа ком 1       

174 спона колосечна ком 1       

175 точак управљача - волан ком 1       

КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ 

176 анкер платна задњег точка ком 1       

177 боце за ваздух ком 1       

178 вентил ручне кочнице са три излаза ком 1       

179 вентил ручне кочнице са четри излаза ком 1       

180 гарнитура опруга задњих кочница кпл. ком 1       

181 главни кочиони цилиндар ком 1       

182 двокружни вентил ком 1       

183 добош ком 1       

184 дренажни вентил ком 1       

185 кључ кочиони-задњи ком 1       

186 кључ кочиони-предњи ком 1       

187 комбиновани вентил кочиони ком 1       

188 коректор кочења ком 1       

189 кочионе облоге пред. точкова ком 1       

190 матица главчине Л+Д ком 1       

191 пакнови кочница зад. точка кпл. ком 1       

192 пакнови кочница предњег точка кпл. ком 1       

193 педала кочнице ком 1       

194 полуга кочиона ком 1       

195 помоћни цилиндар задњег точка ком 1       

196 предња анкер платна ком 1       



  

 

 
 

197 предња кочиона цев Л+Д ком 1       

198 предње кочионо црево Л+Д ком 1       

199 реле вентил-ваздушни ком 1       

200 ришланг вентил ком 1       

201 тристоп цилиндер ком 1       

202 цилиндар кочионих ваздушни ком 1       

203 цилиндар тристоп ком 1       

204 цилиндер ваздушни ком 1       

205 четворокружни вентил ком 1       

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

206 алтернатор 24В ком 1       

207 АПУ-6 ком 1       

208 АПУ-8 прекидач волана ком 1       

209 аутомат алнасера горњи ком 1       

210 аутомат алнасера доњи ком 1       

211 аутомат мигаваца 24В ком 1       

212 аутомат притиска уља у мотору ком 1       

213 аутомат рикверц светла ком 1       

214 аутомат температуре мотора ком 1       

215 аутомат штоп светла механички ком 1       

216 бочна позициона светла на блатобрану ком 1       

217 бочне лампе за мигавце ком 1       

218 бочни мигавац у блатобрану ком 1       

219 брава паљења  ком 1        

220 брзиномер са облогом кпл. Ком 1       

221 вентилатор алтенатора ком 1       

222 габаритна лампа Л/Д ком 1       

223 грејач кабине са малим хладњаком кпл ком 1       

224 електро мотор вентилатора грејача кабине ком 1       

225 електро покретач кпл.-алнасер ком 1       

226 електромагнетни вентил мотора ком 1       

226
а 

Електормагнетни вентил мењача ком 1    

226
б 

Електромагнетни вентил алнасера ком 1    

227 инструменти за радни час ком 1       

228 контакт брава за позицију и средње светло ком 1       



  

 

 
 

229 куплунг електро покретача ком 1       

230 кутија осигурача кпл-дозна ком 1       

231 кућиште прекидача ком 1       

232 лампа рикверц светла ком 1       

233 лампе осветљења за таблице ком 1       

234 мерач нивоа горива (пловак) са заптивачем ком 1       

235 мотор брисача ком 1       

236 мотор брисача са полугама ком 1       

237 мотор за хлађење уља(миксер) ком 1       

238 носач алтенатора ком 1       

239 носач четкица ел. покретача ком 1       

240 носачи метлица ком 1       

241 обртомер ком 1       

242 педала гаса-механичка ком 1       

243 педала електро- брисача ком 1       

244 пињон за километар сат механички ком 1       

245 пластичне жабице за фарове ком 1       

246 плоче диода за алтернаторе ком 1       

247 позициона светла на кабини ком 1       

248 показивач нивоа горива - инструмент кпл ком 1       

249 поклопац акумулаторске кутије ком 1       

250 поклопац алтернатора ком 1       

251 полуге брисача ком 1       

252 посуда за воду ком 1       

253 посуда за прање ветробрана са мотором ком 1       

254 предгрејачи 24В ком 1       

255 прекидач 4 мигавца ком 1       

256 прекидач вентилатора ком 1       

257 регулатор напона алтернатора 24В ком 1       

258 релеј 24 в 10 А ком 1       

259 релеј 24 в 20 А ком 1       

260 релеј брисача-пери бриши ком 1       

261 ременица алтенатора ком 1       

262 ретровизори Л/Д (са грејачем) ком 1       

263 сат комбиновани у табли ком 1       

264 сирена 24В ком 1       

265 сисице-прскалице за воду ком 1       



  

 

 
 

266 стакла стоп ламп ком 1       

267 стакло мигавца у фару ком 1       

268 стакло фара ком 1       

269 стоп аутомат механички ком 1       

270 стоп лампа Д ком 1       

271 стоп лампа Л ком 1       

272 тастер ел. Покретаца ком 1       

273 унутрашње светло у кабини ком 1       

274 фар десни кпл ком 1       

275 фар леви кпл ком 1       

276 цуг прекидачи ком 1       

ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, СТАКЛА 

277 амортизер кабине ком 1       

278 амортизер седишта ком 1       

279 брава врата - квака спољна ком 1       

280 брава врата унутрашња кпл. ком 1       

281 брава за закључавање врата са кључем ком 1       

282 браник задњи ком 1       

283 браник предњи ком 1       

284 граничник за врата ком 1       

285 лим изнад блатобрана ком 1       

286 облога - пода кабине ком 1       

287 облога вратила волана ком 1       

288 облога инструмент табле ком 1       

289 облога ручице за отварање врата ком 1       

290 оплата на вратима - тапацирунг ком 1       

291 опруга седишта ком 1       

292 праг ком 1       

293 прекидач за укључивање пумпе хираул. инсталације ком 1       

294 пумпа перача ветробранског стакла ком 1       

295 подизач стакла – леви ком 1       

296 подизач стакла – десни ком 1       

297 ручица за отварање врата (унутрашња) ком 1       

298 ручица за отварање поклопца мотора ком 1       

299 ручица подизача стакла ком 1       

300 украсна маска хладњака ком 1       

301 унутрашњи сунцобран ком 1       



  

 

 
 

302 усмеривач ваздуха ком 1       

СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ 

303 вентилатор хладњака ком 1       

304 водена пумпа кпл. ком 1       

305 додатни резервоар расхл. течности ком 1       

306 заптивач водене пумпе ком 1       

307 измењивач топлоте уља кпл.- хладњак ком 1       

308 кућиште термостата ком 1       

309 мали хладњак ком 1       

310 поклопац кућишта термостата ком 1       

311 ременица водене пумпе ком 1       

312 уложак термостата ком 1       

313 усмеривач ваздуха на хладјањку (дифузор) ком 1       

314 хладњак ком 1       

315 чеп додатног резервоара расхладне течности ком 1       

ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ 

316 вијак издувне гране ком 1       

317 гумени носач ауспуха ком 1       

318 дихтунг - заптивач усисне гране до мотора ком 1       

319 задња издувна цев ком 1       

320 заптивач на издувној грануи ком 1       

321 заптивач на усисној грани ком 1       

322 издувна грана ком 1       

323 клапна моторне кочнице ком 1       

324 кућиште филтера ваздуха ком 1       

325 прва издувна цев ауспуха ком 1       

326 пригушивач филтера за ваздух ком 1       

327 прирубница ауспуха ком 1       

328 усисна грана ком 1       

329 усисно црево ком 1       

ВАЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА 

330 дихтунг главе компресора ком 1       

331 компресор кпл ком 1       

332 ламелни вентил у глави компресора ком 1       

333 моторна кочница ком 1       



  

 

 
 

334 плоча компресора ком 1       

335 ременица компресора ком 1       

336 тастер моторне кочнице ком 1       

337 цилиндер моторне кочнице ком 1       

338 црева за ваздух кпл ком 1       

ХИДРАУЛИКА 

339 вентил кипе у кабини ком 1       

340 кип цилиндар ком 1       

341 пумпа за дизање кабине кпл ком 1       

342 пумпа кипе зупчаста ком 1       

343 пумпа хидраулике аксијална ком 1       

344 разводни вентил ком 1       

345 разводник хидраулике ком 1       

346 сет за ремонт пумпе за дизање кабине ком 1       

347 цилиндар за дизање кабине ком 1       

348 црева за дизање кабине ком 1       

349 чеп резервоара хидраулике ком 1       

УКУПНО:       

       
Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда.    
Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда.    

Уговор ће се реализовати по јединичним ценама из понуде до укупне уговорене вредности набавке. М.П.  

       

    Датум:  Понуђач 

      

 
 
 

   
   

ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ ФАП 1318   
   

    
  Табела 6. 



  

 

 
 

Ред
. бр. 

Предмет јавне набавке: 
FAP 1318 - 1 ком  

Година производ. 2008.год. - 1 ком. 

Јединиц
а мере 

Оквирне 
количин

е  

Јединична цена 
резервног дела 

 без ПДВ  

Јединична цена 
резервног дела са ПДВ-

ом 

Укупна вредност 
оквирне  

количине без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 

МОТОР 

1 бочни носачи мотора еластични ком 1       

2 брезони главе мотора кпл ком 1       

3 венац замајца ком 1       

4 вентилатор каиш ком 1       

5 вијци замајца мотора ком 1       

6 гарнитура заптивача вел. ком 1       

7 глава компресора ком 1       

8 глава мотора ком 1       

9 гумице хилзни ком 1       

10 декл главе мотора ком 1       

11 замајац мотора ком 1       

12 заптивач декла вентила ком 1       

13 заптивач међу декла ком 1       

14 зупчаник бретгастог вратила ком 1       

15 зупчаник радилице ком 1       

16 зупчаник уљне пумпе ком 1       

17 испаривач уља ком 1       

18 капа филтера ком 1       

19 кошуљице блока - хилзне ком 1       

20 лежај замајца ком 1       

21 мерач нивоа уља у мотору ком 1       

22 носач мотора задњи елестични ком 1       

23 носач мотора предњи ком 1       

24 носачи мотора-бочни-задњи ком 1       

25 помоћни зупчаник развода ком 1       

26 пумпа за уље ком 1       

27 ременица радилице ком 1       



  

 

 
 

28 сисице за подмазивање ком 1       

29 сито уљне пумпе ком 1       

30 спојница бош пумпе ком 1       

31 уливна цев моторног уља ком 1       

32 црево усисно ком 1       

33 чеп за наливање уља ком 1       

34 чеп картера ком 1       

СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА 

35 вентил пумпе В.П. ком 1       

36 дизне в.п. ком 1       

37 елект. дизна пумпе В.П. ком 1       

38 зупчаник пумпе В.П. ком 1       

39 кућиште пречистача горива ком 1       

40 носач филтера горива ком 1       

41 пред филтер горива ком 1       

42 преливна цев ком 1       

43 преливна црева ком 1       

44 пумпа високог притиска ком 1       

45 пумпа ниског притиска – АЦ- ком 1       

46 резервоар горива ком 1       

47 ротатор бош пумпе ком 1       

48 уложак дизне ком 1       

49 цеви високог притиска кпл ком 1       

50 црево са спојницом за гориво ком 1       

51 чеп резервоара за гориво ком 1       

ТРАНСМИСИЈА 

52 бочни лежај диференцијала ком 1       

53 брезон главчине ком 1       

54 виљушка потисног лежаја ком 1       

55 вратило мењача ком 1       

56 вратило погонско ком 1       

57 вратило посредно ком 1       

58 гарнитура дихтунга мењача ком 1       

59 глава шипке мењача ком 1       

60 главни цилиндар квачила ком 1       



  

 

 
 

61 главчина точка задња ком 1       

62 задњи лежај диференцијала ком 1       

63 задњи лезај снопа зупчаника мењача ком 1       

64 заптивач кућишта дифернцијалала ком 1       

65 заптивач кућишта мењача ком 1       

66 зглоб полуге мењача ком 1       

67 зупчаник редуктора-већи ком 1       

68 зупчаник редуктора-мањи ком 1       

69 зупчаник редуктора-средњи ком 1       

70 игличасти лежај вратила ком 1       

71 јабучица виљушке пот. лежаја ком 1       

72 јабучица ручице мењача ком 1       

73 кардан кпл ком 1       

74 конусни зупчаник диференцијала ком 1       

75 корпа квачила ком 1       

76 крст карданског зглоба ком 1       

77 крст носач сателита ком 1       

78 кућиште вентила квачила ком 1       

79 кућиште мењача ком 1       

80 кућиште ручице мењача ком 1       

81 лажај редуктора ком 1       

82 ламела квачила ком 1       

83 лежај вратила мењача ком 1       

84 лежај конусног зупчаника пред. диференцијала ком 1       

85 лежај точка спољни ком 1       

86 лежај точка унутрашњи ком 1       

87 лежај у редуктуру задњи ком 1       

88 лежај у редуктуру предњи ком 1       

89 лезај погонског вратила мењача ком 1       

90 наставак синхроног прстена ком 1       

91 носач кардана(средњи лежај) кпл ком 1       

92 носач мењача ком 1       

93 носач предњег рукавца ком 1       

94 облога диференцијала ком 1       

95 опруга синхрона ком 1       

96 осигурач осовинице редуктора ком 1       

97 осигурачи потисног лежаја ком 1       



  

 

 
 

98 осовина виљушки мењача ком 1       

99 планетарни зупчаници диференцијала ком 1       

100 пнеуматски тастер са цревом за брзе и споре брзине ком 1       

101 погонско вратило мењача ком 1       

102 поклопац мењача ком 1       

103 полуга кратка на мењачу ком 1       

104 полуга мењача – спољна дуга ком 1       

105 полуосовина Д ком 1       

106 полуосовина Л ком 1       

107 помоћни цилиндар квачила ком 1       

108 посуда за хидр. уље квачила ком 1       

109 потисни лезај ком 1       

110 предња плоча мењач ком 1       

111 предњи лежај диференцијала ком 1       

112 предњи лежај снопа зупчаника мерњача ком 1       

113 прирубница вратила у поклопцу мењача ком 1       

114 прирубница карданског зглоба ком 1       

115 прирубница предњег диференцијала ком 1       

116 прирубница редуктора – задња ком 1       

117 прирубница редуктора пред. ком 1       

118 ручица мењача ком 1       

119 семеринг – заптивач у главчини ком 1       

120 семеринг главчине ком 1       

121 синхрони прстен ком 1       

122 склоп конусно – тањирасти зупчаник диференцијала ком 1       

123 спојница хидро пумпе ком 1       

124 фланшна редуктора ком 1       

125 чаура диференцијала ком 1       

126 шипка потиска команде спојнице ком 1       

ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ 

127 амортизер задњег вешања ком 1       

128 амортизер предњег вешања ком 1       

129 бочни лежајеви предњег рукавца ком 1       

130 брезон задњег точка копл. ком 1       

131 брезон пред. трапа кпл ком 1       

132 вучна кука задња ком 1       



  

 

 
 

133 гибањ задњег вешања ком 1       

134 главчина предњег точка ком 1       

135 гумице баланс штангле зад. ком 1       

136 гумице баланс штангле кпл (предње) ком 1       

137 еластична подлошка брезона ком 1       

138 еластична чаура - силен блок предњег гибња ком 1       

139 клин вучне куке-задњи ком 1       

140 клин вучне куке-предњи ком 1       

141 лежај задњег точка ком 1       

142 лежај предњег точка ком 1       

143 матица брезона ком 1       

144 матица рукавца Л И Д ком 1       

145 носач семеринга рукавца ком 1       

146 осовинице пред. трапа Л + Д гар. ком 1       

147 плоча гибња-задња ком 1       

148 плоча гибња-предња ком 1       

149 поклопац главчине ком 1       

150 предња осовина ком 1       

151 преносна осовина задња ком 1       

152 преносна осовина предња ком 1       

153 рукавац пред. точка Л или Д ком 1       

154 стабилизациона полуга -задња - баланс штангла ком 1       

155 стабилизациона шипка - баланс штангла пред. ком 1       

156 чаура баланс штангле ком 1       

157 чаура осовинице рукавца ком 1       

158 Клизна спојница помоћног погона ком 1       

159 Ручица-осовиница помоћног погона ком 1       

160 клизни камен ком 1       

161 радни цилиндар ком 1       

УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ 

158 вратило управљача ком 1       

159 глава волана ком 1       

160 главе управљача ком 1       

161 крај предње споне Д кпл. ком 1       

162 крај предње споне Л кпл. ком 1       



  

 

 
 

163 лежај управљача ком 1       

164 лонче за уље сервоуправљача ком 1       

165 пумпа серво управљача ком 1       

166 спојница управљача ком 1       

167 спона гурајућа ком 1       

168 спона колосечна ком 1       

169 точак управљача - волан ком 1       

КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ 

170 анкер платна задњег точка ком 1       

171 боце за ваздух ком 1       

172 вентил ручне кочнице са три излаза ком 1       

173 вентил ручне кочнице са четри излаза ком 1       

174 гарнитура опруга задњих кочница кпл. ком 1       

175 главни кочиони цилиндар ком 1       

176 двокружни вентил ком 1       

177 добош ком 1       

178 дренажни вентил ком 1       

179 кључ кочиони-задњи ком 1       

180 кључ кочиони-предњи ком 1       

181 комбиновани вентил кочиони ком 1       

182 коректор кочења ком 1       

183 кочионе облоге пред. точкова ком 1       

184 матица главчине Л+Д ком 1       

185 Облога пакнова кочница задњег точка кпл. ком 1       

186 Облога пакнова кочница предњег точка кпл. ком 1       

187 Ал заковица ком 1       

188 педала кочнице ком 1       

189 полуга кочиона ком 1       

190 помоћни цилиндар задњег точка ком 1       

191 предња анкер платна ком 1       

192 предња кочиона цев Л+Д ком 1       

193 предње кочионо црево Л+Д ком 1       

194 реле вентил-ваздушни ком 1       

195 ришланг вентил ком 1       

196 тристоп цилиндер ком 1       

197 цилиндар кочионих ваздушни ком 1       



  

 

 
 

198 цилиндар тристоп ком 1       

199 цилиндер ваздушни ком 1       

200 четворокружни вентил ком 1       

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

201 алтернатор 24В ком 1       

202 АПУ-6 ком 1       

203 АПУ-8 прекидач волана ком 1       

204 аутомат алнасера горњи ком 1       

205 аутомат алнасера доњи ком 1       

206 аутомат мигаваца 24В ком 1       

207 аутомат притиска уља у мотору ком 1       

208 аутомат рикверц светла ком 1       

209 аутомат температуре мотора ком 1       

210 аутомат штоп светла механички ком 1       

211 бочна позициона светла на блатобрану ком 1       

212 бочне лампе за мигавце ком 1       

213 бочни мигавац у блатобрану ком 1       

214 брава паљења ком 1       

215 брзиномер са облогом кпл. ком 1       

216 вентилатор алтенатора ком 1       

217 габаритна лампа Л/Д ком 1       

218 грејач кабине са малим хладњаком кпл ком 1       

219 електро мотор вентилатора грејача кабине ком 1       

220 електро покретач кпл.-алнасер ком 1       

221 електромагнетни вентил ком 1       

222 инструменти за радни час ком 1       

223 контакт брава за позицију и средње светло ком 1       

224 куплунг електро покретача ком 1       

225 кутија осигурача кпл-дозна ком 1       

226 кућиште прекидача ком 1       

227 лампа рикверц светла ком 1       

228 лампе осветљења за таблице ком 1       

229 мерач нивоа горива (пловак) са заптивачем ком 1       

230 мотор брисача ком 1       

231 мотор брисача са полугама ком 1       

232 мотор за хлађење уља(миксер) ком 1       



  

 

 
 

233 носач алтенатора ком 1       

234 носач четкица ел. покретача ком 1       

235 носачи метлица ком 1       

236 обртомер ком 1       

237 педала гаса-механичка ком 1       

238 педала електро- брисача ком 1       

239 пињон за километар сат механички ком 1       

240 пластичне жабице за фарове ком 1       

241 плоче диода за алтернаторе ком 1       

242 позициона светла на кабини ком 1       

243 показивач нивоа горива - инструмент кпл ком 1       

244 поклопац акумулаторске кутије ком 1       

245 поклопац алтернатора ком 1       

246 полуге брисача ком 1       

247 посуда за воду ком 1       

248 посуда за прање ветробрана са мотором ком 1       

249 предгрејачи 24В ком 1       

250 прекидач 4 мигавца ком 1       

251 прекидач вентилатора ком 1       

252 регулатор напона алтернатора 24В ком 1       

253 релеј 24 в 10 А ком 1       

254 релеј 24 в 20 А ком 1       

255 релеј брисача-пери бриши ком 1       

256 ременица алтенатора ком 1       

257 ретровизори Л/Д (са грејачем) ком 1       

258 сат комбиновани у табли ком 1       

259 сирена 24В ком 1       

260 сисице-прскалице за воду ком 1       

261 стакла стоп ламп ком 1       

262 стакло мигавца у фару ком 1       

263 стакло фара ком 1       

264 стоп аутомат механички ком 1       

265 стоп лампа Д ком 1       

266 стоп лампа Л ком 1       

267 тастер ел. Покретаца ком 1       

268 унутрашње светло у кабини ком 1       

269 фар десни кпл ком 1       



  

 

 
 

270 фар леви кпл ком 1       

271 цуг прекидачи ком 1       

ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, СТАКЛА 

272 амортизер кабине ком 1       

273 амортизер седишта ком 1       

274 брава врата - квака спољна ком 1       

275 брава врата унутрашња кпл. ком 1       

276 брава за закључавање врата са кључем ком 1       

277 браник задњи ком 1       

278 браник предњи ком 1       

279 граничник за врата ком 1       

280 лим изнад блатобрана ком 1       

281 облога - пода кабине ком 1       

282 облога вратила волана ком 1       

283 облога инструмент табле ком 1       

284 облога ручице за отварање врата ком 1       

285 оплата на вратима - тапацирунг ком 1       

286 опруга седишта ком 1       

287 праг ком 1       

288 прекидач за укључивање пумпе хираул. инсталације ком 1       

289 пумпа перача ветробранског стакла ком 1       

290 подизач стакла – леви ком 1       

291 подизач стакла – десни ком 1       

292 ручица за отварање врата (унутрашња) ком 1       

293 ручица за отварање поклопца мотора ком 1       

294 ручица подизача стакла ком 1       

295 украсна маска хладњака ком 1       

296 унутрашњи сунцобран ком 1       

297 усмеривач ваздуха ком 1       

СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ       

298 вентилатор хладњака ком 1       

299 водена пумпа кпл. ком 1       

300 додатни резервоар расхл. течности ком 1       

301 заптивач водене пумпе ком 1       

302 измењивач топлоте уља кпл.- хладњак ком 1       

303 кућиште термостата ком 1       



  

 

 
 

304 мали хладњак ком 1       

305 поклопац кућишта термостата ком 1       

306 ременица водене пумпе ком 1       

307 уложак термостата ком 1       

308 усмеривач ваздуха на хладјањку (дифузор) ком 1       

309 хладњак ком 1       

310 чеп додатног резервоара расхладне течности ком 1       

ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ 

311 вијак издувне гране ком 1       

312 гумени носач ауспуха ком 1       

313 дихтунг - заптивач усисне гране до мотора ком 1       

314 задња издувна цев ком 1       

315 заптивач на издувној грануи ком 1       

316 заптивач на усисној грани ком 1       

317 издувна грана ком 1       

318 клапна моторне кочнице ком 1       

319 кућиште филтера ваздуха ком 1       

320 прва издувна цев ауспуха ком 1       

321 пригушивач филтера за ваздух ком 1       

322 прирубница ауспуха ком 1       

323 усисна грана ком 1       

324 усисно црево ком 1       

ВАЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА 

325 дихтунг главе компресора ком 1       

326 компресор кпл ком 1       

327 ламелни вентил у глави компресора ком 1       

328 моторна кочница ком 1       

329 плоча компресора ком 1       

330 ременица компресора ком 1       

331 тастер моторне кочнице ком 1       

332 цилиндер моторне кочнице ком 1       

333 црева за ваздух кпл ком 1       

ХИДРАУЛИКА 

334 вентил кипе у кабини ком 1       

335 кип цилиндар ком 1       



  

 

 
 

336 пумпа за дизање кабине кпл ком 1       

337 пумпа кипе зупчаста ком 1       

338 пумпа хидраулике аксијална ком 1       

339 разводни вентил ком 1       

340 разводник хидраулике ком 1       

341 сет за ремонт пумпе за дизање кабине ком 1       

342 цилиндар за дизање кабине ком 1       

343 црева за дизање кабине ком 1       

344 чеп резервоара хидраулике ком 1       

УКУПНО:       

Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда.   

Уговор ће се реализовати по јединичним ценама из понуде до укупне уговорене вредности набавке.   

     М.П.  

      Понуђач 

    Датум:   

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

       

Резервни делови за теретна возила марке  
MAN, ТАМ, VOLVO, SCANIA, MITSUBICHI, MERCEDES BENZ, IVECO 

       

 

Партија 1. 
 

Образац структуре цена    

       

ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ “IVECO EUROCARGO 190-
250” 

  

  
     

 Табела 7. 

Ред
. бр. 

Предмет јавне набавке: 
IVECO EUROCARGO 190-250L - 2 ком.  

Година производ. 2016.год.  Број шасије: 
ZCFA71VJ102654980 i ZCFA71VJ502654979 

Јединиц
а мере 

Оквирне 
количин

е  

Јединична цена 
резервног дела 

 без ПДВ  

Јединична цена 
резервног дела са 

ПДВ-ом 

Укупна вредност 
оквирне  

количине без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 

МОТОР 

1 бочни носачи мотора еластични ком 1       

2 брезони главе мотора кпл ком 1       

3 венац замајца ком 1       

4 вентилатор каиш ком 1       

5 вијци замајца мотора ком 1       

6 виско вентилатор ком 1       

7 гарнитура заптивача вел. ком 1       

8 глава компресора ком 1       

9 глава мотора ком 1       

10 декл главе мотора ком 1       

11 замајац мотора ком 1       

12 заптивач декла вентила ком 1       

13 заптивач међу декла ком 1       



  

 

 
 

14 зупчаник бретгастог вратила ком 1       

15 зупчаник радилице ком 1       

16 зупчаник уљне пумпе ком 1       

17 испаривач уља ком 1       

18 капа филтера ком 1       

19 кошуљице блока - хилзне ком 1       

20 Лежај радилице-летећи 
гарнитур

а 
1       

21 Лежај радилице-основни 
гарнитур

а 
1       

22 лежај замајца ком 1       

23 мерач нивоа уља у мотору ком 1       

24 носач мотора задњи елестични ком 1       

25 носач мотора предњи ком 1       

26 носачи мотора-бочни-задњи ком 1       

27 помоћни зупчаник развода ком 1       

28 пумпа за уље ком 1       

29 Радилица-коленасто вратило ком 1       

30 ременица радилице ком 1       

31 Семеринг радилице-предњи ком 1       

32 Семеринг радилице-задњи ком 1       

33 сисице за подмазивање ком 1       

34 сито уљне пумпе ком 1       

35 спојница бош пумпе ком 1       

36 уливна цев моторног уља ком 1       

37 црево усисно ком 1       

38 чеп за наливање уља ком 1       

39 чеп картера ком 1       

СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА 

40 вентил пумпе В.П. ком 1       

41 дизне в.п. ком 1       

42 елект. дизна пумпе В.П. ком 1       

43 зупчаник пумпе В.П. ком 1       

44 кућиште пречистача горива ком 1       

45 носач филтера горива ком 1       

46 пред филтер горива ком 1       

47 преливна цев ком 1       

48 преливна црева ком 1       



  

 

 
 

49 пумпа високог притиска ком 1       

50 пумпа ниског притиска – АЦ- ком 1       

51 резервоар горива ком 1       

52 уложак дизне ком 1       

53 цеви високог притиска кпл ком 1       

54 црево са спојницом за гориво ком 1       

55 чеп резервоара за гориво ком 1       

56 резервоар горива AD Blua ком 1       

57 пумпа AD Blua ком 1       

58 дифузор AD Blua ком 1       

59 црева вода AD Blua ком 1       

ТРАНСМИСИЈА 

60 бочни лежај диференцијала ком 1       

61 брезон главчине ком 1       

62 виљушка потисног лежаја ком 1       

63 вратило мењача ком 1       

64 вратило погонско ком 1       

65 вратило посредно ком 1       

66 гарнитура дихтунга мењача ком 1       

67 глава шипке мењача ком 1       

68 главни цилиндар квачила ком 1       

69 главчина точка задња ком 1       

70 задњи лежај диференцијала ком 1       

71 задњи лезај снопа зупчаника мењача ком 1       

72 заптивач кућишта дифернцијалала ком 1       

73 заптивач кућишта мењача ком 1       

74 зглоб полуге мењача ком 1       

75 зупчаник редуктора-већи ком 1       

76 зупчаник редуктора-мањи ком 1       

77 зупчаник редуктора-средњи ком 1       

78 игличасти лежај вратила ком 1       

79 јабучица виљушке пот. лежаја ком 1       

80 јабучица ручице мењача ком 1       

81 кардан кпл ком 1       

82 конусни зупчаник диференцијала ком 1       

83 корпа квачила ком 1       

84 крст карданског зглоба ком 1       



  

 

 
 

85 крст носач сателита ком 1       

86 кућиште вентила квачила ком 1       

87 кућиште мењача ком 1       

88 кућиште ручице мењача ком 1       

89 лажај редуктора ком 1       

90 ламела квачила ком 1       

91 лежај вратила мењача ком 1       

92 лежај конусног зупчаника пред. диференцијала ком 1       

93 лежај точка спољни ком 1       

94 лежај точка унутрашњи ком 1       

95 лежај у редуктуру задњи ком 1       

96 лежај у редуктуру предњи ком 1       

97 лезај погонског вратила мењача ком 1       

98 наставак синхроног прстена ком 1       

99 носач кардана(средњи лежај) кпл ком 1       

100 носач мењача ком 1       

101 носач предњег рукавца ком 1       

102 облога диференцијала ком 1       

103 опруга синхрона ком 1       

104 осигурач осовинице редуктора ком 1       

105 осигурачи потисног лежаја ком 1       

106 осовина виљушки мењача ком 1       

107 планетарни зупчаници диференцијала ком 1       

108 пнеуматски тастер са цревом за брзе и споре брзине ком 1       

109 погонско вратило мењача ком 1       

110 поклопац мењача ком 1       

111 полуга кратка на мењачу ком 1       

112 полуга мењача – спољна дуга ком 1       

113 полуосовина Д ком 1       

114 полуосовина Л ком 1       

115 помоћни цилиндар квачила-претварач ком 1       

116 посуда за хидр. уље квачила ком 1       

117 потисни лезај ком 1       

118 предња плоча мењач ком 1       

119 предњи лежај диференцијала ком 1       

120 предњи лежај снопа зупчаника мерњача ком 1       

121 прирубница вратила у поклопцу мењача ком 1       



  

 

 
 

122 прирубница карданског зглоба ком 1       

123 прирубница предњег диференцијала ком 1       

124 прирубница редуктора – задња ком 1       

125 прирубница редуктора пред. ком 1       

126 ручица мењача ком 1       

127 семеринг – заптивач у главчини ком 1       

128 семеринг главчине ком 1       

129 синхрони прстен ком 1       

130 склоп конусно – тањирасти зупчаник диференцијала ком 1       

131 спојница хидро пумпе ком 1       

132 фланшна редуктора ком 1       

133 чаура диференцијала ком 1       

134 шипка потиска команде спојнице ком 1       

ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ 

135 амортизер задњег вешања ком 1       

136 амортизер предњег вешања ком 1       

137 бочни лежајеви предњег рукавца ком 1       

138 брезон задњег точка копл. ком 1       

139 брезон пред. трапа кпл ком 1       

140 ваздушни јастук-задњи ком 1       

141 гибањ предњег вешања-комплет ком 1       

142 гибањ предњег вешања- I платна ком 1       

143 гибањ предњег вешања- II платна ком 1       

144 гибањ предњег вешања- III платна ком 1       

145 главчина предњег точка ком 1       

146 гумице баланс штангле зад. ком 1       

147 гумице баланс штангле кпл (предње) ком 1       

148 еластична подлошка брезона ком 1       

149 еластична чаура - силен блок предњег гибња ком 1       

150 клин вучне куке-предњи ком 1       

151 лежај задњег точка ком 1       

152 лежај предњег точка ком 1       

153 матица брезона ком 1       

154 матица рукавца Л И Д ком 1       

155 носач семеринга рукавца ком 1       

156 осовинице пред. трапа Л + Д гар. ком 1       

157 плоча гибња-предња ком 1       



  

 

 
 

158 плоча гибња-предња ком 1       

159 поклопац главчине ком 1       

160 предња осовина ком 1       

161 рукавац пред. точка Л или Д ком 1       

162 стабилизациона полуга -задња - баланс штангла ком 1       

163 стабилизациона шипка - баланс штангла пред. ком 1       

164 чаура баланс штангле ком 1       

165 чаура осовинице рукавца ком 1       

166 Клизна спојница помоћног погона ком 1       

167 Ручица-осовиница помоћног погона ком 1       

168 клизни камен ком 1       

169 радни цилиндар ком 1       

170 шапа баланс штангле - предња ком 1    

171 шапа баланс штангле - задња ком 1    

УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ 

172 вратило управљача ком 1       

173 глава волана ком 1       

174 главе управљача ком 1       

175 крај споне Десни кпл. ком 1       

176 крај споне Леви кпл. ком 1       

177 лежај управљача ком 1       

178 лонче за уље сервоуправљача ком 1       

179 пумпа серво управљача ком 1       

180 спојница управљача ком 1       

181 спона гурајућа ком 1       

182 точак управљача - волан ком 1       

КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ 

183 анкер платна задњег точка ком 1       

184 боце за ваздух ком 1       

185 вентил ручне кочнице са три излаза ком 1       

186 вентил ручне кочнице са четри излаза ком 1       

187 главни кочиони цилиндар ком 1       

188 двокружни вентил ком 1       

189 диск-предњи ком 1       

190 диск-задњи ком 1       

191 дренажни вентил ком 1       



  

 

 
 

192 кључ кочиони-задњи ком 1       

193 кључ кочиони-предњи ком 1       

194 комбиновани вентил кочиони ком 1       

195 коректор кочења ком 1       

196 кочионе плочице предњих точкова ком 1       

197 кочионе плочице задњих точкова ком 1       

198 кочиона чељуст(кљешта)-предња лева ком 1       

199 кочиона чељуст(кљешта)-предња десна ком 1       

200 кочиона чељуст(кљешта)-задња лева ком 1       

201 кочиона чељуст(кљешта)-задња десна ком 1       

202 матица главчине Л+Д ком 1       

203 педала кочнице ком 1       

204 полуга кочиона ком 1       

205 предња анкер платна ком 1       

206 предње кочионо црево Л+Д ком 1       

207 реле вентил-ваздушни ком 1       

208 ришланг вентил ком 1       

209 тристоп цилиндер ком 1       

210 цилиндар кочионих ваздушни ком 1       

211 цилиндар тристоп ком 1       

212 цилиндер ваздушни ком 1       

213 четворокружни вентил ком 1       

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

214 алтернатор 24В ком 1       

215 АПУ-6 ком 1       

216 АПУ-8 прекидач волана ком 1       

217 аутомат алнасера ком 1       

218 аутомат мигаваца 24В ком 1       

219 аутомат притиска уља у мотору ком 1       

220 аутомат рикверц светла ком 1       

221 аутомат температуре мотора ком 1       

222 аутомат штоп светла механички ком 1       

223 бочна позициона светла на блатобрану ком 1       

224 бочне лампе за мигавце ком 1       

225 бочни мигавац у блатобрану ком 1       

226 брзиномер са облогом кпл. ком 1       

227 вентилатор алтенатора ком 1       



  

 

 
 

228 габаритна лампа Л/Д ком 1       

229 грејач кабине са малим хладњаком кпл ком 1       

230 електро мотор вентилатора грејача кабине ком 1       

231 електро покретач кпл.-алнасер ком 1       

232 електромагнетни вентил ком 1       

233 инструменти за радни час ком 1       

234 контакт брава за позицију и средње светло ком 1       

235 куплунг електро покретача ком 1       

236 кутија осигурача кпл-дозна ком 1       

237 кућиште прекидача ком 1       

238 лампа рикверц светла ком 1       

239 лампе осветљења за таблице ком 1       

240 мерач нивоа горива (пловак) са заптивачем ком 1       

241 мотор брисача ком 1       

242 мотор брисача са полугама ком 1       

243 носач алтенатора ком 1       

244 носач четкица ел. покретача ком 1       

245 носачи метлица ком 1       

246 обртомер ком 1       

247 педала гаса ком 1       

248 пињон за километар сат механички ком 1       

249 пластичне жабице за фарове ком 1       

250 плоче диода за алтернаторе ком 1       

251 позициона светла на кабини ком 1       

252 показивач нивоа горива - инструмент кпл ком 1       

253 поклопац акумулаторске кутије ком 1       

254 поклопац алтернатора ком 1       

255 полуге брисача ком 1       

256 посуда за воду ком 1       

257 посуда за прање ветробрана са мотором ком 1       

258 предгрејачи 24В ком 1       

259 прекидач 4 мигавца ком 1       

260 прекидач вентилатора ком 1       

261 регулатор напона алтернатора ком 1       

262 релеј 24 в 10 А ком 1       

263 релеј 24 в 20 А ком 1       

264 релеј алнасера ком 1       



  

 

 
 

265 релеј брисача-пери бриши ком 1       

266 ременица алтенатора ком 1       

267 ретровизори Л/Д ком 1       

268 сат комбиновани у табли ком 1       

269 сирена 24В ком 1       

270 сисице-прскалице за воду ком 1       

271 стакла стоп ламп ком 1       

272 стакло мигавца у фару ком 1       

273 стакло фара ком 1       

274 стоп аутомат механички ком 1       

275 стоп лампа Д ком 1       

276 стоп лампа Л ком 1       

277 тастер ел. Покретаца ком 1       

278 унутрашње светло у кабини ком 1       

279 фар десни кпл ком 1       

280 фар леви кпл ком 1       

281 цуг прекидачи ком 1       

ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, СТАКЛА 

282 амортизер кабине ком 1       

283 амортизер седишта ком 1       

284 брава врата - квака спољна ком 1       

285 брава врата унутрашња кпл. ком 1       

286 брава за закључавање врата са кључем ком 1       

287 браник задњи ком 1       

288 браник предњи ком 1       

289 блатобран-предњи леви ком 1       

290 блатобран-предњи десни ком 1       

291 полублатобран леви, испод кабине ком 1       

292 полублатобран десни, испод кабине ком 1       

293 блатобран-задњи леви (дупли точкови) ком 1       

294 блатобран задњи десни (дупли точкови) ком 1       

295 цев носача блатобрана  d42 L=700mm ком 1       

296 челична обујмица   d42 ком 1       

297 пластична обујмица   d42 ком 1       

298 пластични чеп   d42 ком 1       

299 граничник за врата ком 1       

300 лим изнад блатобрана ком 1       



  

 

 
 

301 облога - пода кабине ком 1       

302 облога вратила волана ком 1       

303 облога инструмент табле ком 1       

304 облога ручице за отварање врата ком 1       

305 оплата на вратима - тапацирунг ком 1       

306 опруга седишта ком 1       

307 Предњи блатобран-задњи леви део ком 1       

308 Предњи блатобран-задњи десни део ком 1       

309 праг ком 1       

310 прекидач за укључивање пумпе хираул. инсталације ком 1       

311 пумпа перача ветробранског стакла ком 1       

312 прекидачи подизача стакла - леви ком 1       

313 прекидачи подизача стакла - десни ком 1       

314 подизач стакла – леви - електрични ком 1       

315 подизач стакла – десни - електрични ком 1       

316 ручица за отварање врата (унутрашња) ком 1       

317 ручица за отварање поклопца мотора ком 1       

318 украсна маска хладњака ком 1       

319 унутрашњи сунцобран ком 1       

320 усмеривач ваздуха ком 1       

СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ 

321 вентилатор хладњака ком 1       

322 водена пумпа кпл. ком 1       

323 додатни резервоар расхл. Течности - преливна боца ком 1       

324 заптивач водене пумпе ком 1       

325 измењивач топлоте уља кпл.- хладњак ком 1       

326 кућиште термостата ком 1       

327 мали хладњак ком 1       

328 поклопац кућишта термостата ком 1       

329 ременица водене пумпе ком 1       

330 уложак термостата ком 1       

331 усмеривач ваздуха на хладјањку (дифузор) ком 1       

332 хладњак ком 1       

333 чеп додатног резервоара расхладне течности ком 1       

ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ 

334 вијак издувне гране ком 1       

335 гумени носач ауспуха ком 1       



  

 

 
 

336 дихтунг - заптивач усисне гране до мотора ком 1       

337 задња издувна цев ком 1       

338 заптивач на издувној грануи ком 1       

339 заптивач на усисној грани ком 1       

340 издувна грана ком 1       

341 катализатор ком 1       

342 клапна моторне кочнице ком 1       

343 кућиште филтера ваздуха ком 1       

344 прва издувна цев ауспуха ком 1       

345 прирубница ауспуха ком 1       

346 усисна грана ком 1       

347 усисно црево ком 1       

ВАЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА 

348 дихтунг главе компресора ком 1       

349 компресор кпл ком 1       

350 ламелни вентил у глави компресора ком 1       

351 моторна кочница ком 1       

352 плоча компресора ком 1       

353 ременица компресора ком 1       

354 тастер моторне кочнице ком 1       

355 цилиндер моторне кочнице ком 1       

356 црева за ваздух кпл ком 1       

ХИДРАУЛИКА 

357 вентил кипе у кабини ком 1       

358 кип цилиндар ком 1       

359 пумпа за дизање кабине кпл ком 1       

360 пумпа кипе зупчаста ком 1       

361 пумпа хидраулике аксијална ком 1       

362 разводни вентил ком 1       

363 разводник хидраулике ком 1       

364 сет за ремонт пумпе за дизање кабине ком 1       

365 цилиндар за дизање кабине ком 1       

366 црева за дизање кабине ком 1       

367 чеп резервоара хидраулике ком 1       

УКУПНО       

Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда.  

 



  

 

 
 

 

 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  
     

  

ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ “MERCEDES BENZ 2532”   
  

     
 Табела 8. 

Ред. 
бр. 

Предмет јавне набавке: 
MERCEDES  BENZ 2532 - 2 ком.  

Година производ. 2013 год.  Број шасије: 
WDB9302011L828705 i WDB9302011L826699 

Јединица 
мере 

Оквирне 
количине  

Јединична цена 
резервног дела 

 без ПДВ  

Јединична цена 
резервног дела са 

ПДВ-ом 

Укупна вредност 
оквирне  

количине без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 

МОТОР 

1 бочни носачи мотора еластични ком 1       

2 брезони главе мотора кпл ком 1       

3 венац замајца ком 1       

4 вентилатор каиш ком 1       

5 вијци замајца мотора ком 1       

6 виско вентилатор ком 1       

7 гарнитура заптивача вел. ком 1       

8 глава компресора ком 1       

9 глава мотора ком 1       

10 декл главе мотора ком 1       

11 замајац мотора ком 1       

12 заптивач декла вентила ком 1       

13 заптивач међу декла ком 1       

14 зупчаник бретгастог вратила ком 1       

15 зупчаник радилице ком 1       

16 зупчаник уљне пумпе ком 1       

17 испаривач уља ком 1       

18 капа филтера ком 1       

19 кошуљице блока - хилзне ком 1       

20 Лежај радилице-летећи гарнитура 1       

21 Лежај радилице-основни гарнитура 1       



  

 

 
 

22 лежај замајца ком 1       

23 мерач нивоа уља у мотору ком 1       

24 носач мотора задњи елестични ком 1       

25 носач мотора предњи ком 1       

26 носачи мотора-бочни-задњи ком 1       

27 помоћни зупчаник развода ком 1       

28 пумпа за уље ком 1       

29 Радилица-коленасто вратило ком 1       

30 ременица радилице ком 1       

31 Семеринг радилице-предњи ком 1       

32 Семеринг радилице-задњи ком 1       

33 сисице за подмазивање ком 1       

34 сито уљне пумпе ком 1       

35 спојница бош пумпе ком 1       

36 уливна цев моторног уља ком 1       

37 црево усисно ком 1       

38 чеп за наливање уља ком 1       

39 чеп картера ком 1       

СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА 

40 вентил пумпе В.П. ком 1       

41 дизне в.п. ком 1       

42 елект. дизна пумпе В.П. ком 1       

43 зупчаник пумпе В.П. ком 1       

44 кућиште пречистача горива ком 1       

45 носач филтера горива ком 1       

46 пред филтер горива ком 1       

47 преливна цев ком 1       

48 преливна црева ком 1       

49 пумпа високог притиска ком 1       

50 пумпа ниског притиска – АЦ- ком 1       

51 резервоар горива ком 1       

52 уложак дизне ком 1       

53 цеви високог притиска кпл ком 1       

54 црево са спојницом за гориво ком 1       

55 чеп резервоара за гориво ком 1       

56 резервоар горива AD Blua ком 1       

57 пумпа AD Blua ком 1       



  

 

 
 

58 дифузор AD Blua ком 1       

59 црева вода AD Blua ком 1       

ТРАНСМИСИЈА 

60 бочни лежај диференцијала ком 1       

61 брезон главчине ком 1       

62 виљушка потисног лежаја ком 1       

63 вратило мењача ком 1       

64 вратило погонско ком 1       

65 вратило посредно ком 1       

66 гарнитура дихтунга мењача ком 1       

67 глава шипке мењача ком 1       

68 главни цилиндар квачила ком 1       

69 главчина точка задња ком 1       

70 задњи лежај диференцијала ком 1       

71 задњи лезај снопа зупчаника мењача ком 1       

72 заптивач кућишта дифернцијалала ком 1       

73 заптивач кућишта мењача ком 1       

74 зглоб полуге мењача ком 1       

75 зупчаник редуктора-већи ком 1       

76 зупчаник редуктора-мањи ком 1       

77 зупчаник редуктора-средњи ком 1       

78 игличасти лежај вратила ком 1       

79 јабучица виљушке пот. лежаја ком 1       

80 јабучица ручице мењача ком 1       

81 кардан кпл ком 1       

82 конусни зупчаник диференцијала ком 1       

83 корпа квачила ком 1       

84 крст карданског зглоба ком 1       

85 крст носач сателита ком 1       

86 кућиште вентила квачила ком 1       

87 кућиште мењача ком 1       

88 кућиште ручице мењача ком 1       

89 лажај редуктора ком 1       

90 ламела квачила ком 1       

91 лежај вратила мењача ком 1       

92 лежај конусног зупчаника пред. диференцијала ком 1       

93 лежај точка спољни ком 1       



  

 

 
 

94 лежај точка унутрашњи ком 1       

95 лежај у редуктуру задњи ком 1       

96 лежај у редуктуру предњи ком 1       

97 лезај погонског вратила мењача ком 1       

98 наставак синхроног прстена ком 1       

99 носач кардана(средњи лежај) кпл ком 1       

100 носач мењача ком 1       

101 носач предњег рукавца ком 1       

102 облога диференцијала ком 1       

103 опруга синхрона ком 1       

104 осигурач осовинице редуктора ком 1       

105 осигурачи потисног лежаја ком 1       

106 осовина виљушки мењача ком 1       

107 планетарни зупчаници диференцијала ком 1       

108 пнеуматски тастер са цревом за брзе и споре брзине ком 1       

109 погонско вратило мењача ком 1       

110 поклопац мењача ком 1       

111 полуга кратка на мењачу ком 1       

112 полуга мењача – спољна дуга ком 1       

113 полуосовина Д ком 1       

114 полуосовина Л ком 1       

115 помоћни цилиндар квачила-претварач ком 1       

116 посуда за хидр. уље квачила ком 1       

117 потисни лезај ком 1       

118 предња плоча мењач ком 1       

119 предњи лежај диференцијала ком 1       

120 предњи лежај снопа зупчаника мерњача ком 1       

121 прирубница вратила у поклопцу мењача ком 1       

122 прирубница карданског зглоба ком 1       

123 прирубница предњег диференцијала ком 1       

124 прирубница редуктора – задња ком 1       

125 прирубница редуктора пред. ком 1       

126 ручица мењача ком 1       

127 семеринг – заптивач у главчини ком 1       

128 семеринг главчине ком 1       

129 синхрони прстен ком 1       

130 склоп конусно – тањирасти зупчаник диференцијала ком 1       



  

 

 
 

131 спојница хидро пумпе ком 1       

132 фланшна редуктора ком 1       

133 чаура диференцијала ком 1       

134 шипка потиска команде спојнице ком 1       

ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ 

135 амортизер задњег вешања ком 1       

136 амортизер предњег вешања ком 1       

137 бочни лежајеви предњег рукавца ком 1       

138 брезон задњег точка копл. ком 1       

139 брезон пред. трапа кпл ком 1       

140 ваздушни јастук-задњи (друга осовина) ком 1       

141 ваздушни јастук-задњи (трећа осовина) ком 1       

142 гибањ предњег вешања-комплет ком 1       

143 гибањ предњег вешања- I платна ком 1       

144 гибањ предњег вешања- II платна ком 1       

145 гибањ предњег вешања- III платна ком 1       

146 главчина предњег точка ком 1       

147 гумице баланс штангле зад. ком 1       

148 гумице баланс штангле кпл (предње) ком 1       

149 еластична подлошка брезона ком 1       

150 еластична чаура - силен блок предњег гибња ком 1       

151 клин вучне куке-предњи ком 1       

152 лежај задњег точка ком 1       

153 лежај предњег точка ком 1       

154 матица брезона ком 1       

155 матица рукавца Л И Д ком 1       

156 носач семеринга рукавца ком 1       

157 осовинице пред. трапа Л + Д гар. ком 1       

158 плоча гибња-предња ком 1       

159 плоча гибња-предња ком 1       

160 поклопац главчине ком 1       

161 предња осовина ком 1       

162 рукавац пред. точка Л или Д ком 1       

163 стабилизациона полуга -задња - баланс штангла ком 1       

164 стабилизациона шипка - баланс штангла пред. ком 1       

165 чаура баланс штангле ком 1       

166 чаура осовинице рукавца ком 1       



  

 

 
 

167 Клизна спојница помоћног погона ком 1       

168 Ручица-осовиница помоћног погона ком 1       

169 клизни камен ком 1       

170 радни цилиндар ком 1       

171 шапа баланс штангле - предња ком 1    

172 шапа баланс штангле - задња ком 1    

УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ 

173 вратило управљача ком 1       

174 глава волана ком 1       

175 главе управљача ком 1       

176 крај споне Десни кпл. ком 1       

177 крај споне Леви кпл. ком 1       

178 лежај управљача ком 1       

179 лонче за уље сервоуправљача ком 1       

180 пумпа серво управљача ком 1       

181 спојница управљача ком 1       

182 спона гурајућа ком 1       

183 точак управљача - волан ком 1       

КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ 

184 анкер платна задњег точка ком 1       

185 боце за ваздух ком 1       

186 вентил ручне кочнице са три излаза ком 1       

187 вентил ручне кочнице са четри излаза ком 1       

188 главни кочиони цилиндар ком 1       

189 двокружни вентил ком 1       

190 диск-предњи ком 1       

191 диск-задњи-друга осовина ком 1       

192 диск-задњи-трећа осовина ком 1       

193 дренажни вентил ком 1       

194 кључ кочиони-задњи ком 1       

195 кључ кочиони-предњи ком 1       

196 комбиновани вентил кочиони ком 1       

197 коректор кочења ком 1       

198 кочионе плочице предњих точкова пар 1       

199 кочионе плочице задњих точкова-друга осовина пар 1       

200 кочионе плочице задњих точкова-трећа осовина пар 1       



  

 

 
 

201 кочиона чељуст(кљешта)-предња лева ком 1       

202 кочиона чељуст(кљешта)-предња десна ком 1       

203 кочиона чељуст(кљешта)-задња лева-друга осовина ком 1       

204 кочиона чељуст(кљешта)-задња десна-друга осовина ком 1       

205 кочиона чељуст(кљешта)-задња лева-трећа осовина ком 1       

206 кочиона чељуст(кљешта)-задња десна-трећа осовина ком 1       

207 матица главчине Л+Д ком 1       

208 педала кочнице ком 1       

209 полуга кочиона ком 1       

210 предња анкер платна ком 1       

211 предње кочионо црево Л+Д ком 1       

212 реле вентил-ваздушни ком 1       

213 ришланг вентил ком 1       

214 тристоп цилиндер ком 1       

215 цилиндар кочионих ваздушни ком 1       

216 цилиндар тристоп ком 1       

217 цилиндер ваздушни ком 1       

218 четворокружни вентил ком 1       

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

220 алтернатор 24В ком 1       

215 АПУ-6 ком 1       

216 АПУ-8 прекидач волана ком 1       

217 аутомат алнасера ком 1       

218 аутомат мигаваца 24В ком 1       

219 аутомат притиска уља у мотору ком 1       

220 аутомат рикверц светла ком 1       

221 аутомат температуре мотора ком 1       

222 аутомат штоп светла механички ком 1       

223 бочна позициона светла на блатобрану ком 1       

224 бочне лампе за мигавце ком 1       

225 бочни мигавац у блатобрану ком 1       

226 брзиномер са облогом кпл. ком 1       

227 вентилатор алтенатора ком 1       

228 габаритна лампа Л/Д ком 1       

229 грејач кабине са малим хладњаком кпл ком 1       

230 електро мотор вентилатора грејача кабине ком 1       

231 електро покретач кпл.-алнасер ком 1       



  

 

 
 

232 електромагнетни вентил ком 1       

233 инструменти за радни час ком 1       

234 контакт брава за позицију и средње светло ком 1       

235 куплунг електро покретача ком 1       

236 кутија осигурача кпл-дозна ком 1       

237 кућиште прекидача ком 1       

238 лампа рикверц светла ком 1       

239 лампе осветљења за таблице ком 1       

240 мерач нивоа горива (пловак) са заптивачем ком 1       

241 мотор брисача ком 1       

242 мотор брисача са полугама ком 1       

243 носач алтенатора ком 1       

244 носач четкица ел. покретача ком 1       

245 носачи метлица ком 1       

246 обртомер ком 1       

247 педала гаса ком 1       

248 пињон за километар сат механички ком 1       

249 пластичне жабице за фарове ком 1       

250 плоче диода за алтернаторе ком 1       

251 позициона светла на кабини ком 1       

252 показивач нивоа горива - инструмент кпл ком 1       

253 поклопац акумулаторске кутије ком 1       

254 поклопац алтернатора ком 1       

255 полуге брисача ком 1       

256 посуда за воду ком 1       

257 посуда за прање ветробрана са мотором ком 1       

258 предгрејачи 24В ком 1       

259 прекидач 4 мигавца ком 1       

260 прекидач вентилатора ком 1       

261 регулатор напона алтернатора ком 1       

262 релеј 24 в 10 А ком 1       

263 релеј 24 в 20 А ком 1       

264 релеј алнасера ком 1       

265 релеј брисача-пери бриши ком 1       

266 ременица алтенатора ком 1       

267 ретровизори Л/Д ком 1       

268 сат комбиновани у табли ком 1       



  

 

 
 

269 сирена 24В ком 1       

270 сисице-прскалице за воду ком 1       

271 стакла стоп ламп ком 1       

272 стакло мигавца у фару ком 1       

273 стакло фара ком 1       

274 стоп аутомат механички ком 1       

275 стоп лампа Д ком 1       

276 стоп лампа Л ком 1       

277 тастер ел. Покретаца ком 1       

278 унутрашње светло у кабини ком 1       

279 фар десни кпл ком 1       

280 фар леви кпл ком 1       

281 цуг прекидачи ком 1       

ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, СТАКЛА 

282 амортизер кабине ком 1       

283 амортизер седишта ком 1       

284 брава врата - квака спољна ком 1       

285 брава врата унутрашња кпл. ком 1       

286 брава за закључавање врата са кључем ком 1       

287 браник задњи ком 1       

288 браник предњи ком 1       

289 блатобран-предњи леви ком 1       

290 блатобран-предњи десни ком 1       

291 полублатобран леви, испод кабине ком 1       

292 полублатобран десни, испод кабине ком 1       

293 блатобран-задњи леви (дупли точкови) ком 1       

294 блатобран задњи десни (дупли точкови) ком 1       

295 цев носача блатобрана  d42 L=700mm ком 1       

296 челична обујмица   d42 ком 1       

297 пластична обујмица   d42 ком 1       

298 пластични чеп   d42 ком 1       

299 граничник за врата ком 1       

300 лим изнад блатобрана ком 1       

301 облога - пода кабине ком 1       

302 облога вратила волана ком 1       

303 облога инструмент табле ком 1       

304 облога ручице за отварање врата ком 1       



  

 

 
 

305 оплата на вратима - тапацирунг ком 1       

306 опруга седишта ком 1       

307 Предњи блатобран-задњи леви део ком 1       

308 Предњи блатобран-задњи десни део ком 1       

309 праг ком 1       

310 прекидач за укључивање пумпе хираул. инсталације ком 1       

311 пумпа перача ветробранског стакла ком 1       

312 прекидачи подизача стакла - леви ком 1       

313 прекидачи подизача стакла - десни ком 1       

314 подизач стакла – леви - електрични ком 1       

315 подизач стакла – десни - електрични ком 1       

316 ручица за отварање врата (унутрашња) ком 1       

317 ручица за отварање поклопца мотора ком 1       

318 украсна маска хладњака ком 1       

319 унутрашњи сунцобран ком 1       

320 усмеривач ваздуха ком 1       

СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ 

321 вентилатор хладњака ком 1       

322 водена пумпа кпл. ком 1       

323 додатни резервоар расхл. Течности - преливна боца ком 1       

324 заптивач водене пумпе ком 1       

325 измењивач топлоте уља кпл.- хладњак ком 1       

326 кућиште термостата ком 1       

327 мали хладњак ком 1       

328 поклопац кућишта термостата ком 1       

329 ременица водене пумпе ком 1       

330 уложак термостата ком 1       

331 усмеривач ваздуха на хладјањку (дифузор) ком 1       

332 хладњак ком 1       

333 чеп додатног резервоара расхладне течности ком 1       

ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ 

334 вијак издувне гране ком 1       

335 гумени носач ауспуха ком 1       

336 дихтунг - заптивач усисне гране до мотора ком 1       

337 задња издувна цев ком 1       

338 заптивач на издувној грануи ком 1       

339 заптивач на усисној грани ком 1       



  

 

 
 

340 издувна грана ком 1       

341 катализатор ком 1       

342 клапна моторне кочнице ком 1       

343 кућиште филтера ваздуха ком 1       

344 прва издувна цев ауспуха ком 1       

345 прирубница ауспуха ком 1       

346 усисна грана ком 1       

347 усисно црево ком 1       

ВАЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА 

348 дихтунг главе компресора ком 1       

349 компресор кпл ком 1       

350 ламелни вентил у глави компресора ком 1       

351 моторна кочница ком 1       

352 плоча компресора ком 1       

353 ременица компресора ком 1       

354 тастер моторне кочнице ком 1       

355 цилиндер моторне кочнице ком 1       

356 црева за ваздух кпл ком 1       

ХИДРАУЛИКА 

357 вентил кипе у кабини ком 1       

358 кип цилиндар ком 1       

359 пумпа за дизање кабине кпл ком 1       

360 пумпа кипе зупчаста ком 1       

361 пумпа хидраулике аксијална ком 1       

362 разводни вентил ком 1       

363 разводник хидраулике ком 1       

364 сет за ремонт пумпе за дизање кабине ком 1       

365 цилиндар за дизање кабине ком 1       

366 црева за дизање кабине ком 1       

367 чеп резервоара хидраулике ком 1       

УКУПНО       

Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда.  

 

 



  

 

 
 

 

 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  
    

   

ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ “MAN 1832”   
   

    
  Табела 9. 

Ред. 
бр. 

Предмет јавне набавке: MAN 1832 – 1 ком 
Година производње: 1991 год. 

Број шасије: XLEP4X20004504385 

Јединица 
мере 

Оквирне 
количине  

Јединична цена 
резервног дела 

 без ПДВ  

Јединична цена 
резервног дела са 

ПДВ-ом 

Укупна вредност 
оквирне  

количине без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 

МОТОР 

1 бочни носачи мотора еластични ком 1       

2 брезони главе мотора кпл ком 1       

3 варијатор бош пумпе ком 1       

4 венац замајца ком 1       

5 вентилатор каиш ком 1       

6 вијци замајца мотора ком 1       

7 виско вентилатор ком 1       

8 гарнитура заптивача вел. ком 1       

9 глава компресора ком 1       

10 глава мотора ком 1       

11 гумице хилзни ком 1       

12 декл главе мотора ком 1       

13 замајац мотора ком 1       

14 заптивач декла вентила ком 1       

15 заптивач међу декла ком 1       

16 зупчаник бретгастог вратила ком 1       

17 зупчаник радилице ком 1       

18 зупчаник уљне пумпе ком 1       

19 испаривач уља ком 1       

20 канџа бош пумпе ком 1       



  

 

 
 

21 капа филтера ком 1       

22 корито бош пумпе ком 1       

23 кошуљице блока - хилзне ком 1       

24 Лежај радилице-летећи гарнитура 1       

25 Лежај радилице-основни гарнитура 1       

26 лежај замајца ком 1       

27 мерач нивоа уља у мотору ком 1       

28 носач мотора задњи елестични ком 1       

29 носач мотора предњи ком 1       

30 носачи мотора-бочни-задњи ком 1       

31 помоћни зупчаник развода ком 1       

32 пумпа за уље ком 1       

33 Радилица-коленасто вратило ком 1       

34 ременица радилице ком 1       

35 Семеринг радилице-предњи ком 1       

36 Семеринг радилице-задњи ком 1       

37 сисице за подмазивање ком 1       

38 сито уљне пумпе ком 1       

39 спојница бош пумпе ком 1       

40 уливна цев моторног уља ком 1       

41 фибер бош пумпе ком 1       

42 црево усисно ком 1       

43 чеп за наливање уља ком 1       

44 чеп картера ком 1       

СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА 

45 вентил пумпе В.П. ком 1       

46 дизне в.п. ком 1       

47 елект. дизна пумпе В.П. ком 1       

48 зупчаник пумпе В.П. ком 1       

49 кућиште пречистача горива ком 1       

50 носач филтера горива ком 1       

51 пред филтер горива ком 1       

52 преливна цев ком 1       

53 преливна црева ком 1       

54 пумпа високог притиска ком 1       

55 пумпа ниског притиска – АЦ- ком 1       



  

 

 
 

56 резервоар горива ком 1       

57 ротатор бош пумпе ком 1       

58 уложак дизне ком 1       

59 цеви високог притиска кпл ком 1       

60 црево са спојницом за гориво ком 1       

61 чеп резервоара за гориво ком 1       

ТРАНСМИСИЈА 

62 бочни лежај диференцијала ком 1       

63 брезон главчине ком 1       

64 виљушка потисног лежаја ком 1       

65 вратило мењача ком 1       

66 вратило погонско ком 1       

67 вратило посредно ком 1       

68 гарнитура дихтунга мењача ком 1       

69 глава шипке мењача ком 1       

70 главни цилиндар квачила ком 1       

71 главчина точка задња ком 1       

72 задњи лежај диференцијала ком 1       

73 задњи лезај снопа зупчаника мењача ком 1       

74 заптивач кућишта дифернцијалала ком 1       

75 заптивач кућишта мењача ком 1       

76 зглоб полуге мењача ком 1       

77 зупчаник редуктора-већи ком 1       

78 зупчаник редуктора-мањи ком 1       

79 зупчаник редуктора-средњи ком 1       

80 игличасти лежај вратила ком 1       

81 јабучица виљушке пот. лежаја ком 1       

82 јабучица ручице мењача ком 1       

83 кардан кпл ком 1       

84 конусни зупчаник диференцијала ком 1       

85 корпа квачила ком 1       

86 крст карданског зглоба ком 1       

87 крст носач сателита ком 1       

88 кућиште вентила квачила ком 1       

89 кућиште мењача ком 1       

90 кућиште ручице мењача ком 1       

91 лажај редуктора ком 1       



  

 

 
 

92 ламела квачила ком 1       

93 лежај вратила мењача ком 1       

94 лежај конусног зупчаника пред. диференцијала ком 1       

95 лежај точка спољни ком 1       

96 лежај точка унутрашњи ком 1       

97 лежај у редуктуру задњи ком 1       

98 лежај у редуктуру предњи ком 1       

99 лезај погонског вратила мењача ком 1       

100 наставак синхроног прстена ком 1       

101 носач кардана(средњи лежај) кпл ком 1       

102 носач мењача ком 1       

103 носач предњег рукавца ком 1       

104 облога диференцијала ком 1       

105 опруга синхрона ком 1       

106 осигурач осовинице редуктора ком 1       

107 осигурачи потисног лежаја ком 1       

108 осовина виљушки мењача ком 1       

109 планетарни зупчаници диференцијала ком 1       

110 пнеуматски тастер са цревом за брзе и споре брзине ком 1       

111 погонско вратило мењача ком 1       

112 поклопац мењача ком 1       

113 полуга кратка на мењачу ком 1       

114 полуга мењача – спољна дуга ком 1       

115 полуосовина Д ком 1       

116 полуосовина Л ком 1       

117 помоћни цилиндар квачила ком 1       

118 посуда за хидр. уље квачила ком 1       

119 потисни лезај ком 1       

120 предња плоча мењач ком 1       

121 предњи лежај диференцијала ком 1       

122 предњи лежај снопа зупчаника мерњача ком 1       

123 прирубница вратила у поклопцу мењача ком 1       

124 прирубница карданског зглоба ком 1       

125 прирубница предњег диференцијала ком 1       

126 прирубница редуктора – задња ком 1       

127 прирубница редуктора пред. ком 1       

128 ручица мењача ком 1       



  

 

 
 

129 семеринг – заптивач у главчини ком 1       

130 семеринг главчине ком 1       

131 синхрони прстен ком 1       

132 склоп конусно – тањирасти зупчаник диференцијала ком 1       

133 спојница хидро пумпе ком 1       

134 фланшна редуктора ком 1       

135 чаура диференцијала ком 1       

136 шипка потиска команде спојнице ком 1       

ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ 

137 амортизер задњег вешања ком 1       

138 амортизер предњег вешања ком 1       

139 бочни лежајеви предњег рукавца ком 1       

140 брезон задњег точка копл. ком 1       

141 брезон пред. трапа кпл ком 1       

142 вучна кука задња ком 1       

143 гибањ задњег вешања ком 1       

144 главчина предњег точка ком 1       

145 гумице баланс штангле зад. ком 1       

146 гумице баланс штангле кпл (предње) ком 1       

147 еластична подлошка брезона ком 1       

148 еластична чаура - силен блок предњег гибња ком 1       

149 клин вучне куке-задњи ком 1       

150 клин вучне куке-предњи ком 1       

151 лежај задњег точка ком 1       

152 лежај предњег точка ком 1       

153 матица брезона ком 1       

154 матица рукавца Л И Д ком 1       

155 носач семеринга рукавца ком 1       

156 осовинице пред. трапа Л + Д гар. ком 1       

157 плоча гибња-задња ком 1       

158 плоча гибња-предња ком 1       

159 поклопац главчине ком 1       

160 предња осовина ком 1       

161 преносна осовина задња ком 1       

162 преносна осовина предња ком 1       

163 рукавац пред. точка Л или Д ком 1       

164 стабилизациона полуга -задња - баланс штангла ком 1       



  

 

 
 

165 стабилизациона шипка - баланс штангла пред. ком 1       

166 чаура баланс штангле ком 1       

167 чаура осовинице рукавца ком 1       

168 шелне за манжетну ком 1       

169 Клизна спојница помоћног погона ком 1       

170 Ручица-осовиница помоћног погона ком 1       

171 клизни камен ком 1       

172 радни цилиндар ком 1       

УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ 

173 вратило управљача ком 1       

174 глава волана ком 1       

175 главе управљача ком 1       

176 крај предње споне Д кпл. ком 1       

177 крај предње споне Л кпл. ком 1       

178 лежај управљача ком 1       

179 лонче за уље сервоуправљача ком 1       

180 пумпа серво управљача ком 1       

181 спојница управљача ком 1       

182 спона гурајућа ком 1       

183 спона колосечна ком 1       

184 точак управљача - волан ком 1       

КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ 

185 анкер платна задњег точка ком 1       

186 боце за ваздух ком 1       

187 вентил ручне кочнице са три излаза ком 1       

188 вентил ручне кочнице са четри излаза ком 1       

189 гарнитура опруга задњих кочница кпл. ком 1       

190 главни кочиони цилиндар ком 1       

191 двокружни вентил ком 1       

192 добош ком 1       

193 дренажни вентил ком 1       

194 кључ кочиони-задњи ком 1       

195 кључ кочиони-предњи ком 1       

196 комбиновани вентил кочиони ком 1       

197 коректор кочења ком 1       

198 кочионе облоге пред. точкова ком 1       

199 матица главчине Л+Д ком 1       



  

 

 
 

200 пакнови кочница зад. точка кпл. ком 1       

201 пакнови кочница предњег точка кпл. ком 1       

202 педала кочнице ком 1       

203 полуга кочиона ком 1       

204 предња анкер платна ком 1       

205 предња кочиона цев Л+Д ком 1       

206 предње кочионо црево Л+Д ком 1       

207 реле вентил-ваздушни ком 1       

208 ришланг вентил ком 1       

209 тристоп цилиндер ком 1       

210 цилиндар кочионих ваздушни ком 1       

211 цилиндар тристоп ком 1       

212 цилиндер ваздушни ком 1       

213 четворокружни вентил ком 1       

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

214 алтернатор 24В ком 1       

215 АПУ-6 ком 1       

216 АПУ-8 прекидач волана ком 1       

217 аутомат алнасера горњи ком 1       

218 аутомат алнасера доњи ком 1       

219 аутомат мигаваца 24В ком 1       

220 аутомат притиска уља у мотору ком 1       

221 аутомат рикверц светла ком 1       

222 аутомат температуре мотора ком 1       

223 аутомат штоп светла механички ком 1       

224 бочна позициона светла на блатобрану ком 1       

225 бочне лампе за мигавце ком 1       

226 бочни мигавац у блатобрану ком 1       

227 брзиномер са облогом кпл. ком 1       

228 вентилатор алтенатора ком 1       

229 габаритна лампа Л/Д ком 1       

230 грејач кабине са малим хладњаком кпл ком 1       

231 електро мотор вентилатора грејача кабине ком 1       

232 електро покретач кпл.-алнасер ком 1       

233 електромагнетни вентил ком 1       

234 инструменти за радни час ком 1       

235 контакт брава за позицију и средње светло ком 1       



  

 

 
 

236 куплунг електро покретача ком 1       

237 кутија осигурача кпл-дозна ком 1       

238 кућиште прекидача ком 1       

239 лампа рикверц светла ком 1       

240 лампе осветљења за таблице ком 1       

241 мерач нивоа горива (пловак) са заптивачем ком 1       

242 мотор брисача ком 1       

243 мотор брисача са полугама ком 1       

244 мотор за хлађење уља(миксер) ком 1       

245 носач алтенатора ком 1       

246 носач четкица ел. покретача ком 1       

247 носачи метлица ком 1       

248 обртомер ком 1       

249 педала гаса-механичка ком 1       

250 педала електро- брисача ком 1       

251 пињон за километар сат механички ком 1       

252 пластичне жабице за фарове ком 1       

253 плоче диода за алтернаторе ком 1       

254 позициона светла на кабини ком 1       

255 показивач нивоа горива - инструмент кпл ком 1       

256 поклопац акумулаторске кутије ком 1       

257 поклопац алтернатора ком 1       

258 полуге брисача ком 1       

259 посуда за воду ком 1       

260 посуда за прање ветробрана са мотором ком 1       

261 предгрејачи 24В ком 1       

262 прекидач 4 мигавца ком 1       

263 прекидач вентилатора ком 1       

264 регулатор напона алтернатора 24В ком 1       

265 релеј 24 в 10 А ком 1       

266 релеј 24 в 20 А ком 1       

267 релеј брисача-пери бриши ком 1       

268 ременица алтенатора ком 1       

269 ретровизори Л/Д ком 1       

270 сат комбиновани у табли ком 1       

271 сирена 24В ком 1       

272 сисице-прскалице за воду ком 1       



  

 

 
 

273 стакла стоп ламп ком 1       

274 стакло мигавца у фару ком 1       

275 стакло фара ком 1       

276 стоп аутомат механички ком 1       

277 стоп лампа Д ком 1       

278 стоп лампа Л ком 1       

279 тастер ел. Покретаца ком 1       

280 унутрашње светло у кабини ком 1       

281 фар десни кпл ком 1       

282 фар леви кпл ком 1       

283 цуг прекидачи ком 1       

ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, СТАКЛА 

284 амортизер кабине ком 1       

285 амортизер седишта ком 1       

286 брава врата - квака спољна ком 1       

287 брава врата унутрашња кпл. ком 1       

288 брава за закључавање врата са кључем ком 1       

289 браник задњи ком 1       

290 браник предњи ком 1       

291 граничник за врата ком 1       

292 лим изнад блатобрана ком 1       

293 облога - пода кабине ком 1       

294 облога вратила волана ком 1       

295 облога инструмент табле ком 1       

296 облога ручице за отварање врата ком 1       

297 оплата на вратима - тапацирунг ком 1       

298 опруга седишта ком 1       

299 Предњи блатобран-задњи леви део ком 1       

300 Предњи блатобран-задњи десни део ком 1       

301 праг ком 1       

302 прекидач за укључивање пумпе хираул. инсталације ком 1       

303 пумпа перача ветробранског стакла ком 1       

304 подизач стакла – леви ком 1       

305 подизач стакла – десни ком 1       

306 ручица за отварање врата (унутрашња) ком 1       

307 ручица за отварање поклопца мотора ком 1       

308 ручица подизача стакла ком 1       



  

 

 
 

309 украсна маска хладњака ком 1       

310 унутрашњи сунцобран ком 1       

311 усмеривач ваздуха ком 1       

СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ 

312 вентилатор хладњака ком 1       

313 водена пумпа кпл. ком 1       

314 додатни резервоар расхл. течности ком 1       

315 заптивач водене пумпе ком 1       

316 измењивач топлоте уља кпл.- хладњак ком 1       

317 кућиште термостата ком 1       

318 мали хладњак ком 1       

319 поклопац кућишта термостата ком 1       

320 ременица водене пумпе ком 1       

321 уложак термостата ком 1       

322 усмеривач ваздуха на хладјањку (дифузор) ком 1       

323 хладњак ком 1       

324 чеп додатног резервоара расхладне течности ком 1       

ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ 

325 вијак издувне гране ком 1       

326 гумени носач ауспуха ком 1       

327 дихтунг - заптивач усисне гране до мотора ком 1       

328 задња издувна цев ком 1       

329 заптивач на издувној грануи ком 1       

330 заптивач на усисној грани ком 1       

331 издувна грана ком 1       

332 клапна моторне кочнице ком 1       

333 кућиште филтера ваздуха ком 1       

334 прва издувна цев ауспуха ком 1       

335 пригушивач филтера за ваздух ком 1       

336 прирубница ауспуха ком 1       

337 усисна грана ком 1       

338 усисно црево ком 1       

339 блатобран предњи леви ком 1       

340 блатобран предњи десни ком 1       

341 унутрашњи блатобран леви ком 1       

342 унутрашњи блатобран десни ком 1       



  

 

 
 

343 задњи блатобран леви, иза кабине ком 1       

344 задњи блатобран десни, иза кабине ком 1       

ВАЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА 

347 дихтунг главе компресора ком 1       

348 компресор кпл ком 1       

349 ламелни вентил у глави компресора ком 1       

350 моторна кочница ком 1       

351 плоча компресора ком 1       

352 ременица компресора ком 1       

353 тастер моторне кочнице ком 1       

354 цилиндер моторне кочнице ком 1       

355 црева за ваздух кпл ком 1       

ХИДРАУЛИКА 

356 вентил кипе у кабини ком 1       

357 кип цилиндар ком 1       

358 пумпа за дизање кабине кпл ком 1       

359 пумпа кипе зупчаста ком 1       

360 пумпа хидраулике аксијална ком 1       

361 разводни вентил ком 1       

362 разводник хидраулике ком 1       

363 сет за ремонт пумпе за дизање кабине ком 1       

364 цилиндар за дизање кабине ком 1       

365 црева за дизање кабине ком 1       

366 чеп резервоара хидраулике ком 1       

УКУПНО       

       
Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда.    

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 ОБРАЗАЦ СТРУКУРЕ ЦЕНА  
     

  

ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ “МАN LE 18.280 4X2 BB”   
  

     
 Табела 10. 

Ред. 
бр. 

Предмет јавне набавке: MAN 18.280 4x2 BB – 1 ком 
Година производње: 2004 год. 

Број шасије: WMAL87ZZ75Y139330 

Јединица 
мере 

Оквирне 
количине  

Јединична цена 
резервног дела 

 без ПДВ  

Јединична цена 
резервног дела са 

ПДВ-ом 

Укупна вредност 
оквирне  

количине без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 

МОТОР 

1 бочни носачи мотора еластични ком 1       

2 брезони главе мотора кпл ком 1       

3 варијатор бош пумпе ком 1       

4 венац замајца ком 1       

5 вентилатор каиш ком 1       

6 вијци замајца мотора ком 1       

7 виско вентилатор ком 1       

8 гарнитура заптивача вел. ком 1       

9 глава компресора ком 1       

10 глава мотора ком 1       

11 гумице хилзни ком 1       

12 декл главе мотора ком 1       

13 замајац мотора ком 1       

14 заптивач декла вентила ком 1       

15 заптивач међу декла ком 1       

16 зупчаник бретгастог вратила ком 1       

17 зупчаник радилице ком 1       

18 зупчаник уљне пумпе ком 1       

19 испаривач уља ком 1       

20 канџа бош пумпе ком 1       

21 капа филтера ком 1       

22 корито бош пумпе ком 1       

23 кошуљице блока - хилзне ком 1       



  

 

 
 

24 Лежај радилице-летећи гарнитура 1       

25 Лежај радилице-основни гарнитура 1       

26 лежај замајца ком 1       

27 мерач нивоа уља у мотору ком 1       

28 носач мотора задњи елестични ком 1       

29 носач мотора предњи ком 1       

30 носачи мотора-бочни-задњи ком 1       

31 помоћни зупчаник развода ком 1       

32 пумпа за уље ком 1       

33 Радилица-коленасто вратило ком 1       

34 ременица радилице ком 1       

35 Семеринг радилице-предњи ком 1       

36 Семеринг радилице-задњи ком 1       

37 сисице за подмазивање ком 1       

38 сито уљне пумпе ком 1       

39 спојница бош пумпе ком 1       

40 уливна цев моторног уља ком 1       

41 фибер бош пумпе ком 1       

42 црево усисно ком 1       

43 чеп за наливање уља ком 1       

44 чеп картера ком 1       

СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА 

45 вентил пумпе В.П. ком 1       

46 дизне в.п. ком 1       

47 елект. дизна пумпе В.П. ком 1       

48 зупчаник пумпе В.П. ком 1       

49 кућиште пречистача горива ком 1       

50 носач филтера горива ком 1       

51 пред филтер горива ком 1       

52 преливна цев ком 1       

53 преливна црева ком 1       

54 пумпа високог притиска ком 1       

55 пумпа ниског притиска – АЦ- ком 1       

56 резервоар горива ком 1       

57 ротатор бош пумпе ком 1       

58 уложак дизне ком 1       



  

 

 
 

59 цеви високог притиска кпл ком 1       

60 црево са спојницом за гориво ком 1       

61 чеп резервоара за гориво ком 1       

ТРАНСМИСИЈА 

62 бочни лежај диференцијала ком 1       

63 брезон главчине ком 1       

64 виљушка потисног лежаја ком 1       

65 вратило мењача ком 1       

66 вратило погонско ком 1       

67 вратило посредно ком 1       

68 гарнитура дихтунга мењача ком 1       

69 глава шипке мењача ком 1       

70 главни цилиндар квачила ком 1       

71 главчина точка задња ком 1       

72 задњи лежај диференцијала ком 1       

73 задњи лезај снопа зупчаника мењача ком 1       

74 заптивач кућишта дифернцијалала ком 1       

75 заптивач кућишта мењача ком 1       

76 зглоб полуге мењача ком 1       

77 зупчаник редуктора-већи ком 1       

78 зупчаник редуктора-мањи ком 1       

79 зупчаник редуктора-средњи ком 1       

80 игличасти лежај вратила ком 1       

81 јабучица виљушке пот. лежаја ком 1       

82 јабучица ручице мењача ком 1       

83 кардан кпл ком 1       

84 конусни зупчаник диференцијала ком 1       

85 корпа квачила ком 1       

86 крст карданског зглоба ком 1       

87 крст носач сателита ком 1       

88 кућиште вентила квачила ком 1       

89 кућиште мењача ком 1       

90 кућиште ручице мењача ком 1       

91 лажај редуктора ком 1       

92 ламела квачила ком 1       

93 лежај вратила мењача ком 1       



  

 

 
 

94 лежај конусног зупчаника пред. диференцијала ком 1       

95 лежај точка спољни ком 1       

96 лежај точка унутрашњи ком 1       

97 лежај у редуктуру задњи ком 1       

98 лежај у редуктуру предњи ком 1       

99 лезај погонског вратила мењача ком 1       

100 наставак синхроног прстена ком 1       

101 носач кардана(средњи лежај) кпл ком 1       

102 носач мењача ком 1       

103 носач предњег рукавца ком 1       

104 облога диференцијала ком 1       

105 опруга синхрона ком 1       

106 осигурач осовинице редуктора ком 1       

107 осигурачи потисног лежаја ком 1       

108 осовина виљушки мењача ком 1       

109 планетарни зупчаници диференцијала ком 1       

110 пнеуматски тастер са цревом за брзе и споре брзине ком 1       

111 погонско вратило мењача ком 1       

112 поклопац мењача ком 1       

113 полуга кратка на мењачу ком 1       

114 полуга мењача – спољна дуга ком 1       

115 полуосовина Д ком 1       

116 полуосовина Л ком 1       

117 помоћни цилиндар квачила ком 1       

118 посуда за хидр. уље квачила ком 1       

119 потисни лезај ком 1       

120 предња плоча мењач ком 1       

121 предњи лежај диференцијала ком 1       

122 предњи лежај снопа зупчаника мерњача ком 1       

123 прирубница вратила у поклопцу мењача ком 1       

124 прирубница карданског зглоба ком 1       

125 прирубница предњег диференцијала ком 1       

126 прирубница редуктора – задња ком 1       

127 прирубница редуктора пред. ком 1       

128 ручица мењача ком 1       

129 семеринг – заптивач у главчини ком 1       



  

 

 
 

130 семеринг главчине ком 1       

131 синхрони прстен ком 1       

132 склоп конусно – тањирасти зупчаник диференцијала ком 1       

133 спојница хидро пумпе ком 1       

134 фланшна редуктора ком 1       

135 чаура диференцијала ком 1       

136 шипка потиска команде спојнице ком 1       

ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ 

137 амортизер задњег вешања ком 1       

138 амортизер предњег вешања ком 1       

139 бочни лежајеви предњег рукавца ком 1       

140 брезон задњег точка копл. ком 1       

141 брезон пред. трапа кпл ком 1       

142 вучна кука задња ком 1       

143 гибањ предњег вешања-комплет ком 1       

144 гибањ предњег вешања - 1 платна ком 1       

145 гибањ предњег вешања - 2 платна ком 1       

146 гибањ предњег вешања - 3 платна ком 1       

147 гибањ задњег вешања -  главни-комплет ком 1       

148 гибањ задњег вешања - помоћни-комплет ком 1       

149 главчина предњег точка ком 1       

150 гумице баланс штангле зад. ком 1       

151 гумице баланс штангле кпл (предње) ком 1       

152 еластична подлошка брезона ком 1       

153 еластична чаура - силен блок предњег гибња ком 1       

154 клин вучне куке-задњи ком 1       

155 клин вучне куке-предњи ком 1       

156 лежај задњег точка ком 1       

157 лежај предњег точка ком 1       

158 матица брезона ком 1       

159 матица рукавца Л И Д ком 1       

160 носач семеринга рукавца ком 1       

161 осовинице пред. трапа Л + Д гар. ком 1       

162 плоча гибња-задња ком 1       

163 плоча гибња-предња ком 1       

164 поклопац главчине ком 1       

165 предња осовина ком 1       



  

 

 
 

166 преносна осовина задња ком 1       

167 преносна осовина предња ком 1       

168 рукавац пред. точка Л или Д ком 1       

169 стабилизациона полуга -задња - баланс штангла ком 1       

170 стабилизациона шипка - баланс штангла пред. ком 1       

171 чаура баланс штангле ком 1       

172 чаура осовинице рукавца ком 1       

173 шелне за манжетну ком 1       

174 Клизна спојница помоћног погона ком 1       

175 Ручица-осовиница помоћног погона ком 1       

176 клизни камен ком 1       

177 радни цилиндар ком 1       

УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ 

178 вратило управљача ком 1       

179 глава волана ком 1       

180 главе управљача ком 1       

181 крај предње споне Д кпл. ком 1       

182 крај предње споне Л кпл. ком 1       

183 лежај управљача ком 1       

184 лонче за уље сервоуправљача ком 1       

185 пумпа серво управљача ком 1       

186 спојница управљача ком 1       

187 спона гурајућа ком 1       

188 спона колосечна ком 1       

189 точак управљача - волан ком 1       

КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ 

190 анкер платна задњег точка ком 1       

191 боце за ваздух ком 1       

192 вентил ручне кочнице са три излаза ком 1       

193 вентил ручне кочнице са четри излаза ком 1       

194 главни кочиони цилиндар ком 1       

195 двокружни вентил ком 1       

196 диск-предњи ком 1       

197 диск-задњи ком 1       

198 дренажни вентил ком 1       



  

 

 
 

199 кључ кочиони-задњи ком 1       

200 кључ кочиони-предњи ком 1       

201 комбиновани вентил кочиони ком 1       

202 коректор кочења ком 1       

203 кочионе плочице предњих точкова ком 1       

204 кочионе плочице задњих точкова ком 1       

205 кочиона чељуст(кљешта)-предња лева ком 1       

206 кочиона чељуст(кљешта)-предња десна ком 1       

207 кочиона чељуст(кљешта)-задња лева ком 1       

208 кочиона чељуст(кљешта)-задња десна ком 1       

209 матица главчине Л+Д ком 1       

210 педала кочнице ком 1       

211 полуга кочиона ком 1       

212 предња анкер платна ком 1       

213 предње кочионо црево Л+Д ком 1       

214 реле вентил-ваздушни ком 1       

215 ришланг вентил ком 1       

216 тристоп цилиндер ком 1       

217 цилиндар кочионих ваздушни ком 1       

218 цилиндар тристоп ком 1       

219 цилиндер ваздушни ком 1    

220 четворокружни вентил ком 1    

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

221 алтернатор 24В ком 1       

222 АПУ-6 ком 1       

223 АПУ-8 прекидач волана ком 1       

224 аутомат алнасера горњи ком 1       

225 аутомат алнасера доњи ком 1       

226 аутомат мигаваца 24В ком 1       

227 аутомат притиска уља у мотору ком 1       

228 аутомат рикверц светла ком 1       

229 аутомат температуре мотора ком 1       

230 аутомат штоп светла механички ком 1       

231 бочна позициона светла на блатобрану ком 1       

232 бочне лампе за мигавце ком 1       

233 бочни мигавац у блатобрану ком 1       



  

 

 
 

234 брзиномер са облогом кпл. ком 1       

235 вентилатор алтенатора ком 1       

236 габаритна лампа Л/Д ком 1       

237 грејач кабине са малим хладњаком кпл ком 1       

238 електро мотор вентилатора грејача кабине ком 1       

239 електро покретач кпл.-алнасер ком 1       

240 електромагнетни вентил ком 1       

241 инструменти за радни час ком 1       

242 контакт брава за позицију и средње светло ком 1       

243 куплунг електро покретача ком 1       

244 кутија осигурача кпл-дозна ком 1       

245 кућиште прекидача ком 1       

246 лампа рикверц светла ком 1       

247 лампе осветљења за таблице ком 1       

248 мерач нивоа горива (пловак) са заптивачем ком 1       

249 мотор брисача ком 1       

250 мотор брисача са полугама ком 1       

251 мотор за хлађење уља(миксер) ком 1       

252 носач алтенатора ком 1       

253 носач четкица ел. покретача ком 1       

254 носачи метлица ком 1       

255 обртомер ком 1       

256 педала гаса-механичка ком 1       

257 педала електро- брисача ком 1       

258 пињон за километар сат механички ком 1       

259 пластичне жабице за фарове ком 1       

260 плоче диода за алтернаторе ком 1       

261 позициона светла на кабини ком 1       

262 показивач нивоа горива - инструмент кпл ком 1       

263 поклопац акумулаторске кутије ком 1       

264 поклопац алтернатора ком 1       

265 полуге брисача ком 1       

266 посуда за воду ком 1       

267 посуда за прање ветробрана са мотором ком 1       

268 предгрејачи 24В ком 1       

269 прекидач 4 мигавца ком 1       

270 прекидач вентилатора ком 1       



  

 

 
 

271 регулатор напона алтернатора 24В ком 1       

272 релеј 24 в 10 А ком 1       

273 релеј 24 в 20 А ком 1       

274 релеј брисача-пери бриши ком 1       

275 ременица алтенатора ком 1       

276 ретровизори Л/Д ком 1       

277 сат комбиновани у табли ком 1       

278 сирена 24В ком 1       

279 сисице-прскалице за воду ком 1       

280 стакла стоп ламп ком 1       

281 стакло мигавца у фару ком 1       

282 стакло фара ком 1       

283 стоп аутомат механички ком 1       

284 стоп лампа Д ком 1       

285 стоп лампа Л ком 1       

286 тастер ел. Покретаца ком 1       

287 унутрашње светло у кабини ком 1       

288 фар десни кпл ком 1       

289 фар леви кпл ком 1       

290 цуг прекидачи ком 1       

ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, СТАКЛА 

291 амортизер кабине ком 1       

292 амортизер седишта ком 1       

293 брава врата - квака спољна ком 1       

294 брава врата унутрашња кпл. ком 1       

295 брава за закључавање врата са кључем ком 1       

296 браник задњи ком 1       

297 браник предњи ком 1       

298 граничник за врата ком 1       

299 лим изнад блатобрана ком 1       

300 облога - пода кабине ком 1       

301 облога вратила волана ком 1       

302 облога инструмент табле ком 1       

303 облога ручице за отварање врата ком 1       

304 оплата на вратима - тапацирунг ком 1       

305 опруга седишта ком 1       



  

 

 
 

306 Предњи блатобран-задњи леви део ком 1       

307 Предњи блатобран-задњи десни део ком 1       

308 праг ком 1       

309 прекидач за укључивање пумпе хираул. инсталације ком 1       

310 пумпа перача ветробранског стакла ком 1       

311 подизач стакла – леви ком 1       

312 подизач стакла – десни ком 1       

313 ручица за отварање врата (унутрашња) ком 1       

314 ручица за отварање поклопца мотора ком 1       

315 ручица подизача стакла ком 1       

316 украсна маска хладњака ком 1       

317 унутрашњи сунцобран ком 1       

318 усмеривач ваздуха ком 1       

СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ 

319 вентилатор хладњака ком 1       

320 водена пумпа кпл. ком 1       

321 додатни резервоар расхл. течности ком 1       

322 заптивач водене пумпе ком 1       

323 измењивач топлоте уља кпл.- хладњак ком 1       

324 кућиште термостата ком 1       

325 мали хладњак ком 1       

326 поклопац кућишта термостата ком 1       

327 ременица водене пумпе ком 1       

328 уложак термостата ком 1       

329 усмеривач ваздуха на хладјањку (дифузор) ком 1       

330 хладњак ком 1       

331 чеп додатног резервоара расхладне течности ком 1       

ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ 

332 вијак издувне гране ком 1       

333 гумени носач ауспуха ком 1       

334 дихтунг - заптивач усисне гране до мотора ком 1       

335 задња издувна цев ком 1       

336 заптивач на издувној грануи ком 1       

337 заптивач на усисној грани ком 1       

338 издувна грана ком 1       

339 клапна моторне кочнице ком 1       



  

 

 
 

340 кућиште филтера ваздуха ком 1       

341 прва издувна цев ауспуха ком 1       

342 пригушивач филтера за ваздух ком 1       

343 прирубница ауспуха ком 1       

344 усисна грана ком 1       

345 усисно црево ком 1       

346 блатобран предњи леви ком 1       

347 блатобран предњи десни ком 1       

348 унутрашњи блатобран леви ком 1       

349 унутрашњи блатобран десни ком 1       

350 задњи блатобран леви, иза кабине ком 1       

351 задњи блатобран десни, иза кабине ком 1       

ВАЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА 

352 дихтунг главе компресора ком 1       

353 компресор кпл ком 1       

354 ламелни вентил у глави компресора ком 1       

355 моторна кочница ком 1       

356 плоча компресора ком 1       

357 ременица компресора ком 1       

358 тастер моторне кочнице ком 1       

359 цилиндер моторне кочнице ком 1       

360 црева за ваздух кпл ком 1       

ХИДРАУЛИКА 

361 вентил кипе у кабини ком 1       

362 кип цилиндар ком 1       

363 пумпа за дизање кабине кпл ком 1       

364 пумпа кипе зупчаста ком 1       

365 пумпа хидраулике аксијална ком 1       

366 разводни вентил ком 1       

367 разводник хидраулике ком 1       

368 сет за ремонт пумпе за дизање кабине ком 1       

369 цилиндар за дизање кабине ком 1       

370 црева за дизање кабине ком 1       

371 чеп резервоара хидраулике ком 1       

УКУПНО       



  

 

 
 

       
Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда.    

 

 ОБРАЗАЦ СТРУКУРЕ ЦЕНА  
     

  

ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ “МАN LE 18.285 LLC”   
  

     
 Табела 11. 

Ред. 
бр. 

Предмет јавне набавке: MAN 18.285 LLC – 1 ком 
Година производње: 2002 год. 

Број шасије: WMAL88ZZZ3Y107218 

Јединица 
мере 

Оквирне 
количине  

Јединична цена 
резервног дела 

 без ПДВ  

Јединична цена 
резервног дела са 

ПДВ-ом 

Укупна вредност 
оквирне  

количине без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 

МОТОР 

1 бочни носачи мотора еластични ком 1       

2 брезони главе мотора кпл ком 1       

3 варијатор бош пумпе ком 1       

4 венац замајца ком 1       

5 вентилатор каиш ком 1       

6 вијци замајца мотора ком 1       

7 виско вентилатор ком 1       

8 гарнитура заптивача вел. ком 1       

9 глава компресора ком 1       

10 глава мотора ком 1       

11 гумице хилзни ком 1       

12 декл главе мотора ком 1       

13 замајац мотора ком 1       

14 заптивач декла вентила ком 1       

15 заптивач међу декла ком 1       

16 зупчаник бретгастог вратила ком 1       

17 зупчаник радилице ком 1       

18 зупчаник уљне пумпе ком 1       

19 испаривач уља ком 1       



  

 

 
 

20 канџа бош пумпе ком 1       

21 капа филтера ком 1       

22 корито бош пумпе ком 1       

23 кошуљице блока - хилзне ком 1       

24 Лежај радилице-летећи гарнитура 1       

25 Лежај радилице-основни гарнитура 1       

26 лежај замајца ком 1       

27 мерач нивоа уља у мотору ком 1       

28 носач мотора задњи елестични ком 1       

29 носач мотора предњи ком 1       

30 носачи мотора-бочни-задњи ком 1       

31 помоћни зупчаник развода ком 1       

32 пумпа за уље ком 1       

33 Радилица-коленасто вратило ком 1       

34 ременица радилице ком 1       

35 Семеринг радилице-предњи ком 1       

36 Семеринг радилице-задњи ком 1       

37 сисице за подмазивање ком 1       

38 сито уљне пумпе ком 1       

39 спојница бош пумпе ком 1       

40 уливна цев моторног уља ком 1       

41 фибер бош пумпе ком 1       

42 црево усисно ком 1       

43 чеп за наливање уља ком 1       

44 чеп картера ком 1       

СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА 

45 вентил пумпе В.П. ком 1       

46 дизне в.п. ком 1       

47 елект. дизна пумпе В.П. ком 1       

48 зупчаник пумпе В.П. ком 1       

49 кућиште пречистача горива ком 1       

50 носач филтера горива ком 1       

51 пред филтер горива ком 1       

52 преливна цев ком 1       

53 преливна црева ком 1       

54 пумпа високог притиска ком 1       



  

 

 
 

55 пумпа ниског притиска – АЦ- ком 1       

56 резервоар горива ком 1       

57 ротатор бош пумпе ком 1       

58 уложак дизне ком 1       

59 цеви високог притиска кпл ком 1       

60 црево са спојницом за гориво ком 1       

61 чеп резервоара за гориво ком 1       

ТРАНСМИСИЈА 

62 бочни лежај диференцијала ком 1       

63 брезон главчине ком 1       

64 виљушка потисног лежаја ком 1       

65 вратило мењача ком 1       

66 вратило погонско ком 1       

67 вратило посредно ком 1       

68 гарнитура дихтунга мењача ком 1       

69 глава шипке мењача ком 1       

70 главни цилиндар квачила ком 1       

71 главчина точка задња ком 1       

72 задњи лежај диференцијала ком 1       

73 задњи лезај снопа зупчаника мењача ком 1       

74 заптивач кућишта дифернцијалала ком 1       

75 заптивач кућишта мењача ком 1       

76 зглоб полуге мењача ком 1       

77 зупчаник редуктора-већи ком 1       

78 зупчаник редуктора-мањи ком 1       

79 зупчаник редуктора-средњи ком 1       

80 игличасти лежај вратила ком 1       

81 јабучица виљушке пот. лежаја ком 1       

82 јабучица ручице мењача ком 1       

83 кардан кпл ком 1       

84 конусни зупчаник диференцијала ком 1       

85 корпа квачила ком 1       

86 крст карданског зглоба ком 1       

87 крст носач сателита ком 1       

88 кућиште вентила квачила ком 1       

89 кућиште мењача ком 1       



  

 

 
 

90 кућиште ручице мењача ком 1       

91 лажај редуктора ком 1       

92 ламела квачила ком 1       

93 лежај вратила мењача ком 1       

94 лежај конусног зупчаника пред. диференцијала ком 1       

95 лежај точка спољни ком 1       

96 лежај точка унутрашњи ком 1       

97 лежај у редуктуру задњи ком 1       

98 лежај у редуктуру предњи ком 1       

99 лезај погонског вратила мењача ком 1       

100 наставак синхроног прстена ком 1       

101 носач кардана(средњи лежај) кпл ком 1       

102 носач мењача ком 1       

103 носач предњег рукавца ком 1       

104 облога диференцијала ком 1       

105 опруга синхрона ком 1       

106 осигурач осовинице редуктора ком 1       

107 осигурачи потисног лежаја ком 1       

108 осовина виљушки мењача ком 1       

109 планетарни зупчаници диференцијала ком 1       

110 пнеуматски тастер са цревом за брзе и споре брзине ком 1       

111 погонско вратило мењача ком 1       

112 поклопац мењача ком 1       

113 полуга кратка на мењачу ком 1       

114 полуга мењача – спољна дуга ком 1       

115 полуосовина Д ком 1       

116 полуосовина Л ком 1       

117 помоћни цилиндар квачила ком 1       

118 посуда за хидр. уље квачила ком 1       

119 потисни лезај ком 1       

120 предња плоча мењач ком 1       

121 предњи лежај диференцијала ком 1       

122 предњи лежај снопа зупчаника мерњача ком 1       

123 прирубница вратила у поклопцу мењача ком 1       

124 прирубница карданског зглоба ком 1       

125 прирубница предњег диференцијала ком 1       

126 прирубница редуктора – задња ком 1       



  

 

 
 

127 прирубница редуктора пред. ком 1       

128 ручица мењача ком 1       

129 семеринг – заптивач у главчини ком 1       

130 семеринг главчине ком 1       

131 синхрони прстен ком 1       

132 склоп конусно – тањирасти зупчаник диференцијала ком 1       

133 спојница хидро пумпе ком 1       

134 фланшна редуктора ком 1       

135 чаура диференцијала ком 1       

136 шипка потиска команде спојнице ком 1       

ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ 

137 амортизер задњег вешања ком 1       

138 амортизер предњег вешања ком 1       

139 бочни лежајеви предњег рукавца ком 1       

140 брезон задњег точка копл. ком 1       

141 брезон пред. трапа кпл ком 1       

142 вучна кука задња ком 1       

143 ваздушни јастук ком 1       

144 главчина предњег точка ком 1       

145 гумице баланс штангле зад. ком 1       

146 гумице баланс штангле кпл (предње) ком 1       

147 еластична подлошка брезона ком 1       

148 еластична чаура - силен блок предњег гибња ком 1       

149 клин вучне куке-задњи ком 1       

150 клин вучне куке-предњи ком 1       

151 лежај задњег точка ком 1       

152 лежај предњег точка ком 1       

153 матица брезона ком 1       

154 матица рукавца Л И Д ком 1       

155 носач семеринга рукавца ком 1       

156 осовинице пред. трапа Л + Д гар. ком 1       

157 плоча гибња-задња ком 1       

158 плоча гибња-предња ком 1       

159 поклопац главчине ком 1       

160 предња осовина ком 1       

161 преносна осовина задња ком 1       

162 преносна осовина предња ком 1       



  

 

 
 

163 рукавац пред. точка Л или Д ком 1       

164 стабилизациона полуга -задња - баланс штангла ком 1       

165 стабилизациона шипка - баланс штангла пред. ком 1       

166 чаура баланс штангле ком 1       

167 чаура осовинице рукавца ком 1       

168 шелне за манжетну ком 1       

169 Клизна спојница помоћног погона ком 1       

170 Ручица-осовиница помоћног погона ком 1       

171 клизни камен ком 1       

172 радни цилиндар ком 1       

УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ 

173 вратило управљача ком 1       

174 глава волана ком 1       

175 главе управљача ком 1       

176 крај предње споне Д кпл. ком 1       

177 крај предње споне Л кпл. ком 1       

178 лежај управљача ком 1       

179 лонче за уље сервоуправљача ком 1       

180 пумпа серво управљача ком 1       

181 спојница управљача ком 1       

182 спона гурајућа ком 1       

183 спона колосечна ком 1       

184 точак управљача - волан ком 1       

КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ 

185 анкер платна задњег точка ком 1       

186 боце за ваздух ком 1       

187 вентил ручне кочнице са три излаза ком 1       

188 вентил ручне кочнице са четри излаза ком 1       

189 гарнитура опруга задњих кочница кпл. ком 1       

190 главни кочиони цилиндар ком 1       

191 двокружни вентил ком 1       

192 добош ком 1       

193 дренажни вентил ком 1       

194 кључ кочиони-задњи ком 1       

195 кључ кочиони-предњи ком 1       



  

 

 
 

196 комбиновани вентил кочиони ком 1       

197 коректор кочења ком 1       

198 кочионе облоге пред. точкова ком 1       

199 матица главчине Л+Д ком 1       

200 пакнови кочница зад. точка кпл. ком 1       

201 пакнови кочница предњег точка кпл. ком 1       

202 педала кочнице ком 1       

203 полуга кочиона ком 1       

204 предња анкер платна ком 1       

205 предња кочиона цев Л+Д ком 1       

206 предње кочионо црево Л+Д ком 1       

207 реле вентил-ваздушни ком 1       

208 ришланг вентил ком 1       

209 тристоп цилиндер ком 1       

210 цилиндар кочионих ваздушни ком 1       

211 цилиндар тристоп ком 1       

212 цилиндер ваздушни ком 1       

213 четворокружни вентил ком 1       

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

214 алтернатор 24В ком 1       

215 АПУ-6 ком 1       

216 АПУ-8 прекидач волана ком 1       

217 аутомат алнасера горњи ком 1       

218 аутомат алнасера доњи ком 1       

219 аутомат мигаваца 24В ком 1       

220 аутомат притиска уља у мотору ком 1       

221 аутомат рикверц светла ком 1       

222 аутомат температуре мотора ком 1       

223 аутомат штоп светла механички ком 1       

224 бочна позициона светла на блатобрану ком 1       

225 бочне лампе за мигавце ком 1       

226 бочни мигавац у блатобрану ком 1       

227 брзиномер са облогом кпл. ком 1       

228 вентилатор алтенатора ком 1       

229 габаритна лампа Л/Д ком 1       

230 грејач кабине са малим хладњаком кпл ком 1       



  

 

 
 

231 електро мотор вентилатора грејача кабине ком 1       

232 електро покретач кпл.-алнасер ком 1       

233 електромагнетни вентил ком 1       

234 инструменти за радни час ком 1       

235 контакт брава за позицију и средње светло ком 1       

236 куплунг електро покретача ком 1       

237 кутија осигурача кпл-дозна ком 1       

238 кућиште прекидача ком 1       

239 лампа рикверц светла ком 1       

240 лампе осветљења за таблице ком 1       

241 мерач нивоа горива (пловак) са заптивачем ком 1       

242 мотор брисача ком 1       

243 мотор брисача са полугама ком 1       

244 мотор за хлађење уља(миксер) ком 1       

245 носач алтенатора ком 1       

246 носач четкица ел. покретача ком 1       

247 носачи метлица ком 1       

248 обртомер ком 1       

249 педала гаса-механичка ком 1       

250 педала електро- брисача ком 1       

251 пињон за километар сат механички ком 1       

252 пластичне жабице за фарове ком 1       

253 плоче диода за алтернаторе ком 1       

254 позициона светла на кабини ком 1       

255 показивач нивоа горива - инструмент кпл ком 1       

256 поклопац акумулаторске кутије ком 1       

257 поклопац алтернатора ком 1       

258 полуге брисача ком 1       

259 посуда за воду ком 1       

260 посуда за прање ветробрана са мотором ком 1       

261 предгрејачи 24В ком 1       

262 прекидач 4 мигавца ком 1       

263 прекидач вентилатора ком 1       

264 регулатор напона алтернатора 24В ком 1       

265 релеј 24 в 10 А ком 1       

266 релеј 24 в 20 А ком 1       

267 релеј брисача-пери бриши ком 1       



  

 

 
 

268 ременица алтенатора ком 1       

269 ретровизори Л/Д ком 1       

270 сат комбиновани у табли ком 1       

271 сирена 24В ком 1       

272 сисице-прскалице за воду ком 1       

273 стакла стоп ламп ком 1       

274 стакло мигавца у фару ком 1       

275 стакло фара ком 1       

276 стоп аутомат механички ком 1       

277 стоп лампа Д ком 1       

278 стоп лампа Л ком 1       

279 тастер ел. Покретаца ком 1       

280 унутрашње светло у кабини ком 1       

281 фар десни кпл ком 1       

282 фар леви кпл ком 1       

283 цуг прекидачи ком 1       

ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, СТАКЛА 

284 амортизер кабине ком 1       

285 амортизер седишта ком 1       

286 брава врата - квака спољна ком 1       

287 брава врата унутрашња кпл. ком 1       

288 брава за закључавање врата са кључем ком 1       

289 браник задњи ком 1       

290 браник предњи ком 1       

291 граничник за врата ком 1       

292 лим изнад блатобрана ком 1       

293 облога - пода кабине ком 1       

294 облога вратила волана ком 1       

295 облога инструмент табле ком 1       

296 облога ручице за отварање врата ком 1       

297 оплата на вратима - тапацирунг ком 1       

298 опруга седишта ком 1       

299 Предњи блатобран-задњи леви део ком 1       

300 Предњи блатобран-задњи десни део ком 1       

301 праг ком 1       

302 прекидач за укључивање пумпе хираул. инсталације ком 1       



  

 

 
 

303 пумпа перача ветробранског стакла ком 1       

304 подизач стакла – леви ком 1       

305 подизач стакла – десни ком 1       

306 ручица за отварање врата (унутрашња) ком 1       

307 ручица за отварање поклопца мотора ком 1       

308 ручица подизача стакла ком 1       

309 украсна маска хладњака ком 1       

310 унутрашњи сунцобран ком 1       

311 усмеривач ваздуха ком 1       

СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ 

312 вентилатор хладњака ком 1       

313 водена пумпа кпл. ком 1       

314 додатни резервоар расхл. течности ком 1       

315 заптивач водене пумпе ком 1       

316 измењивач топлоте уља кпл.- хладњак ком 1       

317 кућиште термостата ком 1       

318 мали хладњак ком 1       

319 поклопац кућишта термостата ком 1       

320 ременица водене пумпе ком 1       

321 уложак термостата ком 1       

322 усмеривач ваздуха на хладјањку (дифузор) ком 1       

323 хладњак ком 1       

324 чеп додатног резервоара расхладне течности ком 1       

ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ 

325 вијак издувне гране ком 1       

326 гумени носач ауспуха ком 1       

327 дихтунг - заптивач усисне гране до мотора ком 1       

328 задња издувна цев ком 1       

329 заптивач на издувној грануи ком 1       

330 заптивач на усисној грани ком 1       

331 издувна грана ком 1       

332 клапна моторне кочнице ком 1       

333 кућиште филтера ваздуха ком 1       

334 прва издувна цев ауспуха ком 1       

335 пригушивач филтера за ваздух ком 1       

336 прирубница ауспуха ком 1       



  

 

 
 

337 усисна грана ком 1       

338 усисно црево ком 1       

339 блатобран предњи леви ком 1       

340 блатобран предњи десни ком 1       

341 унутрашњи блатобран леви ком 1       

342 унутрашњи блатобран десни ком 1       

343 задњи блатобран леви, иза кабине ком 1       

344 задњи блатобран десни, иза кабине ком 1       

ВАЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА 

347 дихтунг главе компресора ком 1       

348 компресор кпл ком 1       

349 ламелни вентил у глави компресора ком 1       

350 моторна кочница ком 1       

351 плоча компресора ком 1       

352 ременица компресора ком 1       

353 тастер моторне кочнице ком 1       

354 цилиндер моторне кочнице ком 1       

355 црева за ваздух кпл ком 1       

ХИДРАУЛИКА 

356 вентил кипе у кабини ком 1       

357 кип цилиндар ком 1       

358 пумпа за дизање кабине кпл ком 1       

359 пумпа кипе зупчаста ком 1       

360 пумпа хидраулике аксијална ком 1       

361 разводни вентил ком 1       

362 разводник хидраулике ком 1       

363 сет за ремонт пумпе за дизање кабине ком 1       

364 цилиндар за дизање кабине ком 1       

365 црева за дизање кабине ком 1       

366 чеп резервоара хидраулике ком 1       

УКУПНО       

       
Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда.    

 

 



  

 

 
 

 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  
    

   

ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ “VOLVO FL6L 42R”  
   

    
  Табела 12. 

Ред. 
бр. 

Предмет јавне набавке: 
VOLVO FL6L 42R - 2 ком  

Година производње : 2002 год., - 1 ком.  
                Година производ. 2001 .год. - 1 ком.              

Број шасије: YV2E4CAA52B302142 – 2002 god. 
YV2E4CAA92B301740  -  2001 god. 

Јединица 
мере 

Оквирне 
количине  

Јединична цена 
резервног дела 

 без ПДВ  

Јединична цена 
резервног дела са 

ПДВ-ом 

Укупна вредност 
оквирне  

количине без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 

МОТОР 

1 бочни носачи мотора еластични ком 1       

2 брезони главе мотора кпл ком 1       

3 варијатор бош пумпе ком 1       

4 венац замајца ком 1       

5 вентилатор каиш ком 1       

6 вијци замајца мотора ком 1       

7 виско вентилатор ком 1       

8 гарнитура заптивача вел. ком 1       

9 глава компресора ком 1       

10 глава мотора ком 1       

11 гумице хилзни ком 1       

12 декл главе мотора ком 1       

13 замајац мотора ком 1       

14 заптивач декла вентила ком 1       

15 заптивач међу декла ком 1       

16 зупчаник бретгастог вратила ком 1       

17 зупчаник радилице ком 1       

18 зупчаник уљне пумпе ком 1       

19 испаривач уља ком 1       

20 канџа бош пумпе ком 1       

21 капа филтера ком 1       

22 корито бош пумпе ком 1       

23 кошуљице блока - хилзне ком 1       



  

 

 
 

24 Лежај радилице-летећи гарнитура 1       

25 Лежај радилице-основни гарнитура 1       

26 лежај замајца ком 1       

27 мерач нивоа уља у мотору ком 1       

28 носач мотора задњи елестични ком 1       

29 носач мотора предњи ком 1       

30 носачи мотора-бочни-задњи ком 1       

31 помоћни зупчаник развода ком 1       

32 пумпа за уље ком 1       

33 Радилица-коленасто вратило ком 1       

34 ременица радилице ком 1       

35 Семеринг радилице-предњи ком 1       

36 Семеринг радилице-задњи ком 1       

37 сисице за подмазивање ком 1       

38 сито уљне пумпе ком 1       

39 спојница бош пумпе ком 1       

40 уливна цев моторног уља ком 1       

41 фибер бош пумпе ком 1       

42 црево усисно ком 1       

43 чеп за наливање уља ком 1       

44 чеп картера ком 1       

СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА 

45 вентил пумпе В.П. ком 1       

46 дизне в.п. ком 1       

47 елект. дизна пумпе В.П. ком 1       

48 зупчаник пумпе В.П. ком 1       

49 кућиште пречистача горива ком 1       

50 носач филтера горива ком 1       

51 пред филтер горива ком 1       

52 преливна цев ком 1       

53 преливна црева ком 1       

54 пумпа високог притиска ком 1       

55 пумпа ниског притиска – АЦ- ком 1       

56 резервоар горива ком 1       

57 ротатор бош пумпе ком 1       

58 уложак дизне ком 1       



  

 

 
 

59 цеви високог притиска кпл ком 1       

60 црево са спојницом за гориво ком 1       

61 чеп резервоара за гориво ком 1       

ТРАНСМИСИЈА 

62 бочни лежај диференцијала ком 1       

63 брезон главчине ком 1       

64 виљушка потисног лежаја ком 1       

65 вратило мењача ком 1       

66 вратило погонско ком 1       

67 вратило посредно ком 1       

68 гарнитура дихтунга мењача ком 1       

69 глава шипке мењача ком 1       

70 главни цилиндар квачила ком 1       

71 главчина точка задња ком 1       

72 задњи лежај диференцијала ком 1       

73 задњи лезај снопа зупчаника мењача ком 1       

74 заптивач кућишта дифернцијалала ком 1       

75 заптивач кућишта мењача ком 1       

76 зглоб полуге мењача ком 1       

77 зупчаник редуктора-већи ком 1       

78 зупчаник редуктора-мањи ком 1       

79 зупчаник редуктора-средњи ком 1       

80 игличасти лежај вратила ком 1       

81 јабучица виљушке пот. лежаја ком 1       

82 јабучица ручице мењача ком 1       

83 кардан кпл ком 1       

84 конусни зупчаник диференцијала ком 1       

85 корпа квачила ком 1       

86 крст карданског зглоба ком 1       

87 крст носач сателита ком 1       

88 кућиште вентила квачила ком 1       

89 кућиште мењача ком 1       

90 кућиште ручице мењача ком 1       

91 лажај редуктора ком 1       

92 ламела квачила ком 1       

93 лежај вратила мењача ком 1       

94 лежај конусног зупчаника пред. диференцијала ком 1       



  

 

 
 

95 лежај точка спољни ком 1       

96 лежај точка унутрашњи ком 1       

97 лежај у редуктуру задњи ком 1       

98 лежај у редуктуру предњи ком 1       

99 лезај погонског вратила мењача ком 1       

100 наставак синхроног прстена ком 1       

101 носач кардана(средњи лежај) кпл ком 1       

102 носач мењача ком 1       

103 носач предњег рукавца ком 1       

104 облога диференцијала ком 1       

105 опруга синхрона ком 1       

106 осигурач осовинице редуктора ком 1       

107 осигурачи потисног лежаја ком 1       

108 осовина виљушки мењача ком 1       

109 планетарни зупчаници диференцијала ком 1       

110 пнеуматски тастер са цревом за брзе и споре брзине ком 1       

111 погонско вратило мењача ком 1       

112 поклопац мењача ком 1       

113 полуга кратка на мењачу ком 1       

114 полуга мењача – спољна дуга ком 1       

115 полуосовина Д ком 1       

116 полуосовина Л ком 1       

117 помоћни цилиндар квачила ком 1       

118 посуда за хидр. уље квачила ком 1       

119 потисни лезај ком 1       

120 предња плоча мењач ком 1       

121 предњи лежај диференцијала ком 1       

122 предњи лежај снопа зупчаника мерњача ком 1       

123 прирубница вратила у поклопцу мењача ком 1       

124 прирубница карданског зглоба ком 1       

125 прирубница предњег диференцијала ком 1       

126 прирубница редуктора – задња ком 1       

127 прирубница редуктора пред. ком 1       

128 ручица мењача ком 1       

129 семеринг – заптивач у главчини ком 1       

130 семеринг главчине ком 1       



  

 

 
 

131 синхрони прстен ком 1       

132 склоп конусно – тањирасти зупчаник диференцијала ком 1       

133 спојница хидро пумпе ком 1       

134 фланшна редуктора ком 1       

135 чаура диференцијала ком 1       

136 шипка потиска команде спојнице ком 1       

ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ 

137 амортизер задњег вешања ком 1       

138 амортизер предњег вешања ком 1       

139 бочни лежајеви предњег рукавца ком 1       

140 брезон задњег точка копл. ком 1       

141 брезон пред. трапа кпл ком 1       

142 вучна кука задња ком 1       

143 гибањ задњег вешања ком 1       

144 главчина предњег точка ком 1       

145 гумице баланс штангле зад. ком 1       

146 гумице баланс штангле кпл (предње) ком 1       

147 еластична подлошка брезона ком 1       

148 еластична чаура - силен блок предњег гибња ком 1       

149 клин вучне куке-задњи ком 1       

150 клин вучне куке-предњи ком 1       

151 лежај задњег точка ком 1       

152 лежај предњег точка ком 1       

153 матица брезона ком 1       

154 матица рукавца Л И Д ком 1       

155 носач семеринга рукавца ком 1       

156 осовинице пред. трапа Л + Д гар. ком 1       

157 плоча гибња-задња ком 1       

158 плоча гибња-предња ком 1       

159 поклопац главчине ком 1       

160 предња осовина ком 1       

161 преносна осовина задња ком 1       

162 преносна осовина предња ком 1       

163 рукавац пред. точка Л или Д ком 1       

164 стабилизациона полуга -задња - баланс штангла ком 1       

165 стабилизациона шипка - баланс штангла пред. ком 1       

166 чаура баланс штангле ком 1       



  

 

 
 

167 чаура осовинице рукавца ком 1       

168 шелне за манжетну ком 1       

169 Клизна спојница помоћног погона ком 1       

170 Ручица-осовиница помоћног погона ком 1       

171 клизни камен ком 1       

172 радни цилиндар ком 1       

УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ 

173 вратило управљача ком 1       

174 глава волана ком 1       

175 главе управљача ком 1       

176 крај предње споне Д кпл. ком 1       

177 крај предње споне Л кпл. ком 1       

178 лежај управљача ком 1       

179 лонче за уље сервоуправљача ком 1       

180 пумпа серво управљача ком 1       

181 спојница управљача ком 1       

182 спона гурајућа ком 1       

183 спона колосечна ком 1       

184 точак управљача - волан ком 1       

КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ 

185 анкер платна задњег точка ком 1       

186 боце за ваздух ком 1       

187 вентил ручне кочнице са три излаза ком 1       

188 вентил ручне кочнице са четри излаза ком 1       

189 главни кочиони цилиндар ком 1       

190 двокружни вентил ком 1       

191 диск-предњи ком 1       

192 диск-задњи ком 1       

193 дренажни вентил ком 1       

194 кључ кочиони-задњи ком 1       

195 кључ кочиони-предњи ком 1       

196 комбиновани вентил кочиони ком 1       

197 коректор кочења ком 1       

198 кочионе плочице предњих точкова ком 1       

199 кочионе плочице задњих точкова ком 1       

200 кочиона чељуст(кљешта)-предња лева ком 1       



  

 

 
 

201 кочиона чељуст(кљешта)-предња десна ком 1       

202 кочиона чељуст(кљешта)-задња лева ком 1       

203 кочиона чељуст(кљешта)-задња десна ком 1       

204 матица главчине Л+Д ком 1       

205 педала кочнице ком 1       

206 полуга кочиона ком 1       

207 предња анкер платна ком 1       

208 предње кочионо црево Л+Д ком 1       

209 реле вентил-ваздушни ком 1       

210 ришланг вентил ком 1       

211 тристоп цилиндер ком 1       

212 цилиндар кочионих ваздушни ком 1       

213 цилиндар тристоп ком 1       

214 цилиндер ваздушни ком 1    

215 четворокружни вентил ком 1    

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

214 алтернатор 24В ком 1       

215 АПУ-6 ком 1       

216 АПУ-8 прекидач волана ком 1       

217 аутомат алнасера горњи ком 1       

218 аутомат алнасера доњи ком 1       

219 аутомат мигаваца 24В ком 1       

220 аутомат притиска уља у мотору ком 1       

221 аутомат рикверц светла ком 1       

222 аутомат температуре мотора ком 1       

223 аутомат штоп светла механички ком 1       

224 бочна позициона светла на блатобрану ком 1       

225 бочне лампе за мигавце ком 1       

226 бочни мигавац у блатобрану ком 1       

227 брзиномер са облогом кпл. ком 1       

228 вентилатор алтенатора ком 1       

229 габаритна лампа Л/Д ком 1       

230 грејач кабине са малим хладњаком кпл ком 1       

231 електро мотор вентилатора грејача кабине ком 1       

232 електро покретач кпл.-алнасер ком 1       

233 електромагнетни вентил ком 1       

234 инструменти за радни час ком 1       



  

 

 
 

235 контакт брава за позицију и средње светло ком 1       

236 куплунг електро покретача ком 1       

237 кутија осигурача кпл-дозна ком 1       

238 кућиште прекидача ком 1       

239 лампа рикверц светла ком 1       

240 лампе осветљења за таблице ком 1       

241 мерач нивоа горива (пловак) са заптивачем ком 1       

242 мотор брисача ком 1       

243 мотор брисача са полугама ком 1       

244 мотор за хлађење уља(миксер) ком 1       

245 носач алтенатора ком 1       

246 носач четкица ел. покретача ком 1       

247 носачи метлица ком 1       

248 обртомер ком 1       

249 педала гаса-механичка ком 1       

250 педала електро- брисача ком 1       

251 пињон за километар сат механички ком 1       

252 пластичне жабице за фарове ком 1       

253 плоче диода за алтернаторе ком 1       

254 позициона светла на кабини ком 1       

255 показивач нивоа горива - инструмент кпл ком 1       

256 поклопац акумулаторске кутије ком 1       

257 поклопац алтернатора ком 1       

258 полуге брисача ком 1       

259 посуда за воду ком 1       

260 посуда за прање ветробрана са мотором ком 1       

261 предгрејачи 24В ком 1       

262 прекидач 4 мигавца ком 1       

263 прекидач вентилатора ком 1       

264 регулатор напона алтернатора 24В ком 1       

265 релеј 24 в 10 А ком 1       

266 релеј 24 в 20 А ком 1       

267 релеј брисача-пери бриши ком 1       

268 ременица алтенатора ком 1       

269 ретровизори Л/Д ком 1       

270 сат комбиновани у табли ком 1       

271 сирена 24В ком 1       



  

 

 
 

272 сисице-прскалице за воду ком 1       

273 стакла стоп ламп ком 1       

274 стакло мигавца у фару ком 1       

275 стакло фара ком 1       

276 стоп аутомат механички ком 1       

277 стоп лампа Д ком 1       

278 стоп лампа Л ком 1       

279 тастер ел. Покретаца ком 1       

280 унутрашње светло у кабини ком 1       

281 фар десни кпл ком 1       

282 фар леви кпл ком 1       

283 цуг прекидачи ком 1       

ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, СТАКЛА 

284 амортизер кабине ком 1       

285 амортизер седишта ком 1       

286 брава врата - квака спољна ком 1       

287 брава врата унутрашња кпл. ком 1       

288 брава за закључавање врата са кључем ком 1       

289 браник задњи ком 1       

290 браник предњи ком 1       

291 граничник за врата ком 1       

292 лим изнад блатобрана ком 1       

293 облога - пода кабине ком 1       

294 облога вратила волана ком 1       

295 облога инструмент табле ком 1       

296 облога ручице за отварање врата ком 1       

297 оплата на вратима - тапацирунг ком 1       

298 опруга седишта ком 1       

299 Предњи блатобран-задњи леви део ком 1       

300 Предњи блатобран-задњи десни део ком 1       

301 праг ком 1       

302 прекидач за укључивање пумпе хираул. инсталације ком 1       

303 пумпа перача ветробранског стакла ком 1       

304 подизач стакла – леви ком 1       

305 подизач стакла – десни ком 1       

306 ручица за отварање врата (унутрашња) ком 1       



  

 

 
 

307 ручица за отварање поклопца мотора ком 1       

308 ручица подизача стакла ком 1       

309 украсна маска хладњака ком 1       

310 унутрашњи сунцобран ком 1       

311 усмеривач ваздуха ком 1       

СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ 

312 вентилатор хладњака ком 1       

313 водена пумпа кпл. ком 1       

314 додатни резервоар расхл. течности ком 1       

315 заптивач водене пумпе ком 1       

316 измењивач топлоте уља кпл.- хладњак ком 1       

317 кућиште термостата ком 1       

318 мали хладњак ком 1       

319 поклопац кућишта термостата ком 1       

320 ременица водене пумпе ком 1       

321 уложак термостата ком 1       

322 усмеривач ваздуха на хладјањку (дифузор) ком 1       

323 хладњак ком 1       

324 чеп додатног резервоара расхладне течности ком 1       

ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ 

325 вијак издувне гране ком 1       

326 гумени носач ауспуха ком 1       

327 дихтунг - заптивач усисне гране до мотора ком 1       

328 задња издувна цев ком 1       

329 заптивач на издувној грануи ком 1       

330 заптивач на усисној грани ком 1       

331 издувна грана ком 1       

332 клапна моторне кочнице ком 1       

333 кућиште филтера ваздуха ком 1       

334 прва издувна цев ауспуха ком 1       

335 пригушивач филтера за ваздух ком 1       

336 прирубница ауспуха ком 1       

337 усисна грана ком 1       

338 усисно црево ком 1       

339 блатобран предњи леви ком 1       

340 блатобран предњи десни ком 1       



  

 

 
 

341 унутрашњи блатобран леви ком 1       

342 унутрашњи блатобран десни ком 1       

343 задњи блатобран леви, иза кабине ком 1       

344 задњи блатобран десни, иза кабине ком 1       

ВАЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА 

347 дихтунг главе компресора ком 1       

348 компресор кпл ком 1       

349 ламелни вентил у глави компресора ком 1       

350 моторна кочница ком 1       

351 плоча компресора ком 1       

352 ременица компресора ком 1       

353 тастер моторне кочнице ком 1       

354 цилиндер моторне кочнице ком 1       

355 црева за ваздух кпл ком 1       

ХИДРАУЛИКА 

356 вентил кипе у кабини ком 1       

357 кип цилиндар ком 1       

358 пумпа за дизање кабине кпл ком 1       

359 пумпа кипе зупчаста ком 1       

360 пумпа хидраулике аксијална ком 1       

361 разводни вентил ком 1       

362 разводник хидраулике ком 1       

363 сет за ремонт пумпе за дизање кабине ком 1       

364 цилиндар за дизање кабине ком 1       

365 црева за дизање кабине ком 1       

366 чеп резервоара хидраулике ком 1       

УКУПНО       

       
Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда.    

 

 

 

 



  

 

 
 

 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  
    

   

ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ “SCANIA R2PAU”  
   

    
  Табела 13. 

Ред. 
бр. 

Предмет јавне набавке: 
SCANIA  R2PAU - 1 ком.  

                      Година производ. 2003 год.                        
Број шасије: XLEP4X20004504385 

Јединица 
мере 

Оквирне 
количине  

Јединична цена 
резервног дела 

 без ПДВ  

Јединична цена 
резервног дела са ПДВ-

ом 

Укупна вредност 
оквирне  

количине без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 

МОТОР 

1 бочни носачи мотора еластични ком 1       

2 брезони главе мотора кпл ком 1       

3 варијатор бош пумпе ком 1       

4 венац замајца ком 1       

5 вентилатор каиш ком 1       

6 вијци замајца мотора ком 1       

7 виско вентилатор ком 1       

8 гарнитура заптивача вел. ком 1       

9 глава компресора ком 1       

10 глава мотора ком 1       

11 гумице хилзни ком 1       

12 декл главе мотора ком 1       

13 замајац мотора ком 1       

14 заптивач декла вентила ком 1       

15 заптивач међу декла ком 1       

16 зупчаник бретгастог вратила ком 1       

17 зупчаник радилице ком 1       

18 зупчаник уљне пумпе ком 1       

19 испаривач уља ком 1       

20 канџа бош пумпе ком 1       

21 капа филтера ком 1       

22 корито бош пумпе ком 1       

23 кошуљице блока - хилзне ком 1       



  

 

 
 

24 Лежај радилице-летећи гарнитура 1       

25 Лежај радилице-основни гарнитура 1       

26 лежај замајца ком 1       

27 мерач нивоа уља у мотору ком 1       

28 носач мотора задњи елестични ком 1       

29 носач мотора предњи ком 1       

30 носачи мотора-бочни-задњи ком 1       

31 помоћни зупчаник развода ком 1       

32 пумпа за уље ком 1       

33 Радилица-коленасто вратило           

34 ременица радилице ком 1       

35 Семеринг радилице-предњи           

36 Семеринг радилице-задњи           

37 сисице за подмазивање ком 1       

38 сито уљне пумпе ком 1       

39 спојница бош пумпе ком 1       

40 уливна цев моторног уља ком 1       

41 фибер бош пумпе ком 1       

42 црево усисно ком 1       

43 чеп за наливање уља ком 1       

44 чеп картера ком 1       

СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА 

45 вентил пумпе В.П. ком 1       

46 дизне в.п. ком 1       

47 елект. дизна пумпе В.П. ком 1       

48 зупчаник пумпе В.П. ком 1       

49 кућиште пречистача горива ком 1       

50 носач филтера горива ком 1       

51 пред филтер горива ком 1       

52 преливна цев ком 1       

53 преливна црева ком 1       

54 пумпа високог притиска ком 1       

55 пумпа ниског притиска – АЦ- ком 1       

56 резервоар горива ком 1       

57 ротатор бош пумпе ком 1       



  

 

 
 

58 уложак дизне ком 1       

59 цеви високог притиска кпл ком 1       

60 црево са спојницом за гориво ком 1       

61 чеп резервоара за гориво ком 1       

ТРАНСМИСИЈА 

62 бочни лежај диференцијала ком 1       

63 брезон главчине ком 1       

64 виљушка потисног лежаја ком 1       

65 вратило мењача ком 1       

66 вратило погонско ком 1       

67 вратило посредно ком 1       

68 гарнитура дихтунга мењача ком 1       

69 глава шипке мењача ком 1       

70 главни цилиндар квачила ком 1       

71 главчина точка задња ком 1       

72 задњи лежај диференцијала ком 1       

73 задњи лезај снопа зупчаника мењача ком 1       

74 заптивач кућишта дифернцијалала ком 1       

75 заптивач кућишта мењача ком 1       

76 зглоб полуге мењача ком 1       

77 зупчаник редуктора-већи ком 1       

78 зупчаник редуктора-мањи ком 1       

79 зупчаник редуктора-средњи ком 1       

80 игличасти лежај вратила ком 1       

81 јабучица виљушке пот. лежаја ком 1       

82 јабучица ручице мењача ком 1       

83 кардан кпл ком 1       

84 конусни зупчаник диференцијала ком 1       

85 корпа квачила ком 1       

86 крст карданског зглоба ком 1       

87 крст носач сателита ком 1       

88 кућиште вентила квачила ком 1       

89 кућиште мењача ком 1       

90 кућиште ручице мењача ком 1       

91 лажај редуктора ком 1       

92 ламела квачила ком 1       



  

 

 
 

93 лежај вратила мењача ком 1       

94 лежај конусног зупчаника пред. диференцијала ком 1       

95 лежај точка спољни ком 1       

96 лежај точка унутрашњи ком 1       

97 лежај у редуктуру задњи ком 1       

98 лежај у редуктуру предњи ком 1       

99 лезај погонског вратила мењача ком 1       

100 наставак синхроног прстена ком 1       

101 носач кардана(средњи лежај) кпл ком 1       

102 носач мењача ком 1       

103 носач предњег рукавца ком 1       

104 облога диференцијала ком 1       

105 опруга синхрона ком 1       

106 осигурач осовинице редуктора ком 1       

107 осигурачи потисног лежаја ком 1       

108 осовина виљушки мењача ком 1       

109 планетарни зупчаници диференцијала ком 1       

110 пнеуматски тастер са цревом за брзе и споре брзине ком 1       

111 погонско вратило мењача ком 1       

112 поклопац мењача ком 1       

113 полуга кратка на мењачу ком 1       

114 полуга мењача – спољна дуга ком 1       

115 полуосовина Д ком 1       

116 полуосовина Л ком 1       

117 помоћни цилиндар квачила ком 1       

118 посуда за хидр. уље квачила ком 1       

119 потисни лезај ком 1       

120 предња плоча мењач ком 1       

121 предњи лежај диференцијала ком 1       

122 предњи лежај снопа зупчаника мерњача ком 1       

123 прирубница вратила у поклопцу мењача ком 1       

124 прирубница карданског зглоба ком 1       

125 прирубница предњег диференцијала ком 1       

126 прирубница редуктора – задња ком 1       

127 прирубница редуктора пред. ком 1       

128 ручица мењача ком 1       



  

 

 
 

129 семеринг – заптивач у главчини ком 1       

130 семеринг главчине ком 1       

131 синхрони прстен ком 1       

132 склоп конусно – тањирасти зупчаник диференцијала ком 1       

133 спојница хидро пумпе ком 1       

134 фланшна редуктора ком 1       

135 чаура диференцијала ком 1       

136 шипка потиска команде спојнице ком 1       

ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ 

137 амортизер задњег вешања ком 1       

138 амортизер предњег вешања ком 1       

139 бочни лежајеви предњег рукавца ком 1       

140 брезон задњег точка копл. ком 1       

141 брезон пред. трапа кпл ком 1       

142 вучна кука задња ком 1       

143 гибањ задњег вешања ком 1       

144 главчина предњег точка ком 1       

145 гумице баланс штангле зад. ком 1       

146 гумице баланс штангле кпл (предње) ком 1       

147 еластична подлошка брезона ком 1       

148 еластична чаура - силен блок предњег гибња ком 1       

149 клин вучне куке-задњи ком 1       

150 клин вучне куке-предњи ком 1       

151 лежај задњег точка ком 1       

152 лежај предњег точка ком 1       

153 матица брезона ком 1       

154 матица рукавца Л И Д ком 1       

155 носач семеринга рукавца ком 1       

156 осовинице пред. трапа Л + Д гар. ком 1       

157 плоча гибња-задња ком 1       

158 плоча гибња-предња ком 1       

159 поклопац главчине ком 1       

160 предња осовина ком 1       

161 преносна осовина задња ком 1       

162 преносна осовина предња ком 1       



  

 

 
 

163 рукавац пред. точка Л или Д ком 1       

164 стабилизациона полуга -задња - баланс штангла ком 1       

165 стабилизациона шипка - баланс штангла пред. ком 1       

166 чаура баланс штангле ком 1       

167 чаура осовинице рукавца ком 1       

168 шелне за манжетну ком 1       

169 Клизна спојница помоћног погона ком 1       

170 Ручица-осовиница помоћног погона ком 1       

171 клизни камен ком 1       

172 радни цилиндар ком 1       

УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ 

173 вратило управљача ком 1       

174 глава волана ком 1       

175 главе управљача ком 1       

176 крај предње споне Д кпл. ком 1       

177 крај предње споне Л кпл. ком 1       

178 лежај управљача ком 1       

179 лонче за уље сервоуправљача ком 1       

180 пумпа серво управљача ком 1       

181 спојница управљача ком 1       

182 спона гурајућа ком 1       

183 спона колосечна ком 1       

184 точак управљача - волан ком 1       

КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ 

185 анкер платна задњег точка ком 1       

186 боце за ваздух ком 1       

187 вентил ручне кочнице са три излаза ком 1       

188 вентил ручне кочнице са четри излаза ком 1       

189 гарнитура опруга задњих кочница кпл. ком 1       

190 главни кочиони цилиндар ком 1       

191 двокружни вентил ком 1       

192 добош ком 1       

193 дренажни вентил ком 1       

194 кључ кочиони-задњи ком 1       

195 кључ кочиони-предњи ком 1       



  

 

 
 

196 комбиновани вентил кочиони ком 1       

197 коректор кочења ком 1       

198 кочионе облоге пред. точкова ком 1       

199 матица главчине Л+Д ком 1       

200 пакнови кочница зад. точка кпл. ком 1       

201 пакнови кочница предњег точка кпл. ком 1       

202 педала кочнице ком 1       

203 полуга кочиона ком 1       

204 предња анкер платна ком 1       

205 предња кочиона цев Л+Д ком 1       

206 предње кочионо црево Л+Д ком 1       

207 реле вентил-ваздушни ком 1       

208 ришланг вентил ком 1       

209 тристоп цилиндер ком 1       

210 цилиндар кочионих ваздушни ком 1       

211 цилиндар тристоп ком 1       

212 цилиндер ваздушни ком 1       

213 четворокружни вентил ком 1       

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

214 алтернатор 24В ком 1       

215 АПУ-6 ком 1       

216 АПУ-8 прекидач волана ком 1       

217 аутомат алнасера горњи ком 1       

218 аутомат алнасера доњи ком 1       

219 аутомат мигаваца 24В ком 1       

220 аутомат притиска уља у мотору ком 1       

221 аутомат рикверц светла ком 1       

222 аутомат температуре мотора ком 1       

223 аутомат штоп светла механички ком 1       

224 бочна позициона светла на блатобрану ком 1       

225 бочне лампе за мигавце ком 1       

226 бочни мигавац у блатобрану ком 1       

227 брзиномер са облогом кпл. ком 1       

228 вентилатор алтенатора ком 1       

229 габаритна лампа Л/Д ком 1       

230 грејач кабине са малим хладњаком кпл ком 1       

231 електро мотор вентилатора грејача кабине ком 1       



  

 

 
 

232 електро покретач кпл.-алнасер ком 1       

233 електромагнетни вентил ком 1       

234 инструменти за радни час ком 1       

235 контакт брава за позицију и средње светло ком 1       

236 куплунг електро покретача ком 1       

237 кутија осигурача кпл-дозна ком 1       

238 кућиште прекидача ком 1       

239 лампа рикверц светла ком 1       

240 лампе осветљења за таблице ком 1       

241 мерач нивоа горива (пловак) са заптивачем ком 1       

242 мотор брисача ком 1       

243 мотор брисача са полугама ком 1       

244 мотор за хлађење уља(миксер) ком 1       

245 носач алтенатора ком 1       

246 носач четкица ел. покретача ком 1       

247 носачи метлица ком 1       

248 обртомер ком 1       

249 педала гаса-механичка ком 1       

250 педала електро- брисача ком 1       

251 пињон за километар сат механички ком 1       

252 пластичне жабице за фарове ком 1       

253 плоче диода за алтернаторе ком 1       

254 позициона светла на кабини ком 1       

255 показивач нивоа горива - инструмент кпл ком 1       

256 поклопац акумулаторске кутије ком 1       

257 поклопац алтернатора ком 1       

258 полуге брисача ком 1       

259 посуда за воду ком 1       

260 посуда за прање ветробрана са мотором ком 1       

261 предгрејачи 24В ком 1       

262 прекидач 4 мигавца ком 1       

263 прекидач вентилатора ком 1       

264 регулатор напона алтернатора 24В ком 1       

265 релеј 24 в 10 А ком 1       

266 релеј 24 в 20 А ком 1       

267 релеј брисача-пери бриши ком 1       

268 ременица алтенатора ком 1       



  

 

 
 

269 ретровизори Л/Д ком 1       

270 сат комбиновани у табли ком 1       

271 сирена 24В ком 1       

272 сисице-прскалице за воду ком 1       

273 стакла стоп ламп ком 1       

274 стакло мигавца у фару ком 1       

275 стакло фара ком 1       

276 стоп аутомат механички ком 1       

277 стоп лампа Д ком 1       

278 стоп лампа Л ком 1       

279 тастер ел. Покретаца ком 1       

280 унутрашње светло у кабини ком 1       

281 фар десни кпл ком 1       

282 фар леви кпл ком 1       

283 цуг прекидачи ком 1       

ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, СТАКЛА 

284 амортизер кабине ком 1       

285 амортизер седишта ком 1       

286 брава врата - квака спољна ком 1       

287 брава врата унутрашња кпл. ком 1       

288 брава за закључавање врата са кључем ком 1       

289 браник задњи ком 1       

290 браник предњи ком 1       

291 граничник за врата ком 1       

292 лим изнад блатобрана ком 1       

293 облога - пода кабине ком 1       

294 облога вратила волана ком 1       

295 облога инструмент табле ком 1       

296 облога ручице за отварање врата ком 1       

297 оплата на вратима - тапацирунг ком 1       

298 опруга седишта ком 1       

299 Предњи блатобран-задњи леви део ком 1       

300 Предњи блатобран-задњи десни део ком 1       

301 праг ком 1       

302 прекидач за укључивање пумпе хираул. инсталације ком 1       

303 пумпа перача ветробранског стакла ком 1       

304 подизач стакла – леви ком 1       



  

 

 
 

305 подизач стакла – десни ком 1       

306 ручица за отварање врата (унутрашња) ком 1       

307 ручица за отварање поклопца мотора ком 1       

308 ручица подизача стакла ком 1       

309 украсна маска хладњака ком 1       

310 унутрашњи сунцобран ком 1       

311 усмеривач ваздуха ком 1       

СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ 

312 вентилатор хладњака ком 1       

313 водена пумпа кпл. ком 1       

314 додатни резервоар расхл. течности ком 1       

315 заптивач водене пумпе ком 1       

316 измењивач топлоте уља кпл.- хладњак ком 1       

317 кућиште термостата ком 1       

318 мали хладњак ком 1       

319 поклопац кућишта термостата ком 1       

320 ременица водене пумпе ком 1       

321 уложак термостата ком 1       

322 усмеривач ваздуха на хладјањку (дифузор) ком 1       

323 хладњак ком 1       

324 чеп додатног резервоара расхладне течности ком 1       

ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ 

325 вијак издувне гране ком 1       

326 гумени носач ауспуха ком 1       

327 дихтунг - заптивач усисне гране до мотора ком 1       

328 задња издувна цев ком 1       

329 заптивач на издувној грануи ком 1       

330 заптивач на усисној грани ком 1       

331 издувна грана ком 1       

332 клапна моторне кочнице ком 1       

333 кућиште филтера ваздуха ком 1       

334 прва издувна цев ауспуха ком 1       

335 пригушивач филтера за ваздух ком 1       

336 прирубница ауспуха ком 1       

337 усисна грана ком 1       

338 усисно црево ком 1       

339 блатобран предњи леви ком 1       



  

 

 
 

340 блатобран предњи десни ком 1       

341 унутрашњи блатобран леви ком 1       

342 унутрашњи блатобран десни ком 1       

343 задњи блатобран леви, иза кабине ком 1       

344 задњи блатобран десни, иза кабине ком 1       

ВАЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА 

347 дихтунг главе компресора ком 1       

348 компресор кпл ком 1       

349 ламелни вентил у глави компресора ком 1       

350 моторна кочница ком 1       

351 плоча компресора ком 1       

352 ременица компресора ком 1       

353 тастер моторне кочнице ком 1       

354 цилиндер моторне кочнице ком 1       

355 црева за ваздух кпл ком 1       

ХИДРАУЛИКА 

356 вентил кипе у кабини ком 1       

357 кип цилиндар ком 1       

358 пумпа за дизање кабине кпл ком 1       

359 пумпа кипе зупчаста ком 1       

360 пумпа хидраулике аксијална ком 1       

361 разводни вентил ком 1       

362 разводник хидраулике ком 1       

363 сет за ремонт пумпе за дизање кабине ком 1       

364 цилиндар за дизање кабине ком 1       

365 црева за дизање кабине ком 1       

366 чеп резервоара хидраулике ком 1       

УКУПНО       

       
Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда.    

 

Укупна цена за све ставке без ПДВ-а (за све ставке из Партије 1):___________________________ 

Укупан износ ПДВ-а за све ставке (за све ставке из Партије 1):_____________________________ 



  

 

 
 

 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  
     

  

ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ “MITSUBISHI FUSO CANTER”   
  

     
 Табела 14. 

Ред. 
бр. 

Предмет јавне набавке: 
MITSUBISHI FUSO CANTER - 1 ком.  

                       Година производ. 2009 год.                        
Број шасије: TYBFE84BE6DU25462 

Јединица 
мере 

Оквирне 
количине  

Јединична цена 
резервног дела 

 без ПДВ  

Јединична цена 
резервног дела са 

ПДВ-ом 

Укупна вредност 
оквирне  

количине без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 

МОТОР 

1 бочни носачи мотора еластични ком 1       

2 брезони главе мотора кпл ком 1       

3 варијатор бош пумпе ком 1       

4 венац замајца ком 1       

5 вентилатор каиш ком 1       

6 вијци замајца мотора ком 1       

7 виско вентилатор ком 1       

8 гарнитура заптивача вел. ком 1       

9 глава компресора ком 1       

10 глава мотора ком 1       

11 гумице хилзни ком 1       

12 декл главе мотора ком 1       

13 замајац мотора ком 1       

14 заптивач декла вентила ком 1       

15 заптивач међу декла ком 1       

16 зупчаник бретгастог вратила ком 1       

17 зупчаник радилице ком 1       

18 зупчаник уљне пумпе ком 1       

19 испаривач уља ком 1       

20 канџа бош пумпе ком 1       

21 капа филтера ком 1       

22 корито бош пумпе ком 1       

23 кошуљице блока - хилзне ком 1       



  

 

 
 

24 Лежај радилице-летећи гарнитура 1       

25 Лежај радилице-основни гарнитура 1       

26 лежај замајца ком 1       

27 мерач нивоа уља у мотору ком 1       

28 носач мотора задњи елестични ком 1       

29 носач мотора предњи ком 1       

30 носачи мотора-бочни-задњи ком 1       

31 помоћни зупчаник развода ком 1       

32 пумпа за уље ком 1       

33 Радилица-коленасто вратило ком 1       

34 ременица радилице ком 1       

35 Семеринг радилице-предњи ком 1       

36 Семеринг радилице-задњи ком 1       

37 сисице за подмазивање ком 1       

38 сито уљне пумпе ком 1       

39 спојница бош пумпе ком 1       

40 уливна цев моторног уља ком 1       

41 фибер бош пумпе ком 1       

42 црево усисно ком 1       

43 чеп за наливање уља ком 1       

44 чеп картера ком 1       

СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА 

45 вентил пумпе В.П. ком 1       

46 дизне в.п. ком 1       

47 елект. дизна пумпе В.П. ком 1       

48 зупчаник пумпе В.П. ком 1       

49 кућиште пречистача горива ком 1       

50 носач филтера горива ком 1       

51 пред филтер горива ком 1       

52 преливна цев ком 1       

53 преливна црева ком 1       

54 пумпа високог притиска ком 1       

55 пумпа ниског притиска – АЦ- ком 1       

56 резервоар горива ком 1       

57 ротатор бош пумпе ком 1       

58 уложак дизне ком 1       



  

 

 
 

59 цеви високог притиска кпл ком 1       

60 црево са спојницом за гориво ком 1       

61 чеп резервоара за гориво ком 1       

ТРАНСМИСИЈА 

62 бочни лежај диференцијала ком 1       

63 брезон главчине ком 1       

64 виљушка потисног лежаја ком 1       

65 вратило мењача ком 1       

66 вратило погонско ком 1       

67 вратило посредно ком 1       

68 гарнитура дихтунга мењача ком 1       

69 глава шипке мењача ком 1       

70 главни цилиндар квачила ком 1       

71 главчина точка задња ком 1       

72 задњи лежај диференцијала ком 1       

73 задњи лезај снопа зупчаника мењача ком 1       

74 заптивач кућишта дифернцијалала ком 1       

75 заптивач кућишта мењача ком 1       

76 зглоб полуге мењача ком 1       

77 зупчаник редуктора-већи ком 1       

78 зупчаник редуктора-мањи ком 1       

79 зупчаник редуктора-средњи ком 1       

80 игличасти лежај вратила ком 1       

81 јабучица виљушке пот. лежаја ком 1       

82 јабучица ручице мењача ком 1       

83 кардан кпл ком 1       

84 конусни зупчаник диференцијала ком 1       

85 корпа квачила ком 1       

86 крст карданског зглоба ком 1       

87 крст носач сателита ком 1       

88 кућиште вентила квачила ком 1       

89 кућиште мењача ком 1       

90 кућиште ручице мењача ком 1       

91 лажај редуктора ком 1       

92 ламела квачила ком 1       

93 лежај вратила мењача ком 1       

94 лежај конусног зупчаника пред. диференцијала ком 1       



  

 

 
 

95 лежај точка спољни ком 1       

96 лежај точка унутрашњи ком 1       

97 лежај у редуктуру задњи ком 1       

98 лежај у редуктуру предњи ком 1       

99 лезај погонског вратила мењача ком 1       

100 наставак синхроног прстена ком 1       

101 носач кардана(средњи лежај) кпл ком 1       

102 носач мењача ком 1       

103 носач предњег рукавца ком 1       

104 облога диференцијала ком 1       

105 опруга синхрона ком 1       

106 осигурач осовинице редуктора ком 1       

107 осигурачи потисног лежаја ком 1       

108 осовина виљушки мењача ком 1       

109 планетарни зупчаници диференцијала ком 1       

110 пнеуматски тастер са цревом за брзе и споре брзине ком 1       

111 погонско вратило мењача ком 1       

112 поклопац мењача ком 1       

113 полуга кратка на мењачу ком 1       

114 полуга мењача – спољна дуга ком 1       

115 полуосовина Д ком 1       

116 полуосовина Л ком 1       

117 помоћни цилиндар квачила ком 1       

118 посуда за хидр. уље квачила ком 1       

119 потисни лезај ком 1       

120 предња плоча мењач ком 1       

121 предњи лежај диференцијала ком 1       

122 предњи лежај снопа зупчаника мерњача ком 1       

123 прирубница вратила у поклопцу мењача ком 1       

124 прирубница карданског зглоба ком 1       

125 прирубница предњег диференцијала ком 1       

126 прирубница редуктора – задња ком 1       

127 прирубница редуктора пред. ком 1       

128 ручица мењача ком 1       

129 семеринг – заптивач у главчини ком 1       

130 семеринг главчине ком 1       



  

 

 
 

131 синхрони прстен ком 1       

132 склоп конусно – тањирасти зупчаник диференцијала ком 1       

133 спојница хидро пумпе ком 1       

134 фланшна редуктора ком 1       

135 чаура диференцијала ком 1       

136 шипка потиска команде спојнице ком 1       

ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ 

137 амортизер задњег вешања ком 1       

138 амортизер предњег вешања ком 1       

139 бочни лежајеви предњег рукавца ком 1       

140 брезон задњег точка копл. ком 1       

141 брезон пред. трапа кпл ком 1       

142 вучна кука задња ком 1       

143 гибањ задњег вешања ком 1       

144 главчина предњег точка ком 1       

145 гумице баланс штангле зад. ком 1       

146 гумице баланс штангле кпл (предње) ком 1       

147 еластична подлошка брезона ком 1       

148 еластична чаура - силен блок предњег гибња ком 1       

149 клин вучне куке-задњи ком 1       

150 клин вучне куке-предњи ком 1       

151 лежај задњег точка ком 1       

152 лежај предњег точка ком 1       

153 матица брезона ком 1       

154 матица рукавца Л И Д ком 1       

155 носач семеринга рукавца ком 1       

156 осовинице пред. трапа Л + Д гар. ком 1       

157 плоча гибња-задња ком 1       

158 плоча гибња-предња ком 1       

159 поклопац главчине ком 1       

160 предња осовина ком 1       

161 преносна осовина задња ком 1       

162 преносна осовина предња ком 1       

163 рукавац пред. точка Л или Д ком 1       

164 стабилизациона полуга -задња - баланс штангла ком 1       

165 стабилизациона шипка - баланс штангла пред. ком 1       

166 чаура баланс штангле ком 1       



  

 

 
 

167 чаура осовинице рукавца ком 1       

168 шелне за манжетну ком 1       

169 Клизна спојница помоћног погона ком 1       

170 Ручица-осовиница помоћног погона ком 1       

171 клизни камен ком 1       

172 радни цилиндар ком 1       

УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ 

173 вратило управљача ком 1       

174 глава волана ком 1       

175 главе управљача ком 1       

176 крај предње споне Д кпл. ком 1       

177 крај предње споне Л кпл. ком 1       

178 лежај управљача ком 1       

179 лонче за уље сервоуправљача ком 1       

180 пумпа серво управљача ком 1       

181 спојница управљача ком 1       

182 спона гурајућа ком 1       

183 спона колосечна ком 1       

184 точак управљача - волан ком 1       

КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ 

185 анкер платна задњег точка ком 1       

186 боце за ваздух ком 1       

187 вентил ручне кочнице са три излаза ком 1       

188 вентил ручне кочнице са четри излаза ком 1       

189 главни кочиони цилиндар ком 1       

190 двокружни вентил ком 1       

191 диск-предњи ком 1       

192 диск-задњи ком 1       

193 дренажни вентил ком 1       

194 кључ кочиони-задњи ком 1       

195 кључ кочиони-предњи ком 1       

196 комбиновани вентил кочиони ком 1       

197 коректор кочења ком 1       

198 кочионе плочице предњих точкова ком 1       

199 кочионе плочице задњих точкова ком 1       



  

 

 
 

200 кочиона чељуст(кљешта)-предња лева ком 1       

201 кочиона чељуст(кљешта)-предња десна ком 1       

202 кочиона чељуст(кљешта)-задња лева ком 1       

203 кочиона чељуст(кљешта)-задња десна ком 1       

204 матица главчине Л+Д ком 1       

205 педала кочнице ком 1       

206 полуга кочиона ком 1       

207 предња анкер платна ком 1       

208 предње кочионо црево Л+Д ком 1       

209 реле вентил-ваздушни ком 1       

210 ришланг вентил ком 1       

211 тристоп цилиндер ком 1       

212 цилиндар кочионих ваздушни ком 1       

213 цилиндар тристоп ком 1       

214 цилиндер ваздушни ком 1       

215 четворокружни вентил ком 1       

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

214 алтернатор 24В ком 1       

215 АПУ-6 ком 1       

216 АПУ-8 прекидач волана ком 1       

217 аутомат алнасера горњи ком 1       

218 аутомат алнасера доњи ком 1       

219 аутомат мигаваца 24В ком 1       

220 аутомат притиска уља у мотору ком 1       

221 аутомат рикверц светла ком 1       

222 аутомат температуре мотора ком 1       

223 аутомат штоп светла механички ком 1       

224 бочна позициона светла на блатобрану ком 1       

225 бочне лампе за мигавце ком 1       

226 бочни мигавац у блатобрану ком 1       

227 брзиномер са облогом кпл. ком 1       

228 вентилатор алтенатора ком 1       

229 габаритна лампа Л/Д ком 1       

230 грејач кабине са малим хладњаком кпл ком 1       

231 електро мотор вентилатора грејача кабине ком 1       

232 електро покретач кпл.-алнасер ком 1       

233 електромагнетни вентил ком 1       



  

 

 
 

234 инструменти за радни час ком 1       

235 контакт брава за позицију и средње светло ком 1       

236 куплунг електро покретача ком 1       

237 кутија осигурача кпл-дозна ком 1       

238 кућиште прекидача ком 1       

239 лампа рикверц светла ком 1       

240 лампе осветљења за таблице ком 1       

241 мерач нивоа горива (пловак) са заптивачем ком 1       

242 мотор брисача ком 1       

243 мотор брисача са полугама ком 1       

244 мотор за хлађење уља(миксер) ком 1       

245 носач алтенатора ком 1       

246 носач четкица ел. покретача ком 1       

247 носачи метлица ком 1       

248 обртомер ком 1       

249 педала гаса-механичка ком 1       

250 педала електро- брисача ком 1       

251 пињон за километар сат механички ком 1       

252 пластичне жабице за фарове ком 1       

253 плоче диода за алтернаторе ком 1       

254 позициона светла на кабини ком 1       

255 показивач нивоа горива - инструмент кпл ком 1       

256 поклопац акумулаторске кутије ком 1       

257 поклопац алтернатора ком 1       

258 полуге брисача ком 1       

259 посуда за воду ком 1       

260 посуда за прање ветробрана са мотором ком 1       

261 предгрејачи 24В ком 1       

262 прекидач 4 мигавца ком 1       

263 прекидач вентилатора ком 1       

264 регулатор напона алтернатора 24В ком 1       

265 релеј 24 в 10 А ком 1       

266 релеј 24 в 20 А ком 1       

267 релеј брисача-пери бриши ком 1       

268 ременица алтенатора ком 1       

269 ретровизори Л/Д ком 1       

270 сат комбиновани у табли ком 1       



  

 

 
 

271 сирена 24В ком 1       

272 сисице-прскалице за воду ком 1       

273 стакла стоп ламп ком 1       

274 стакло мигавца у фару ком 1       

275 стакло фара ком 1       

276 стоп аутомат механички ком 1       

277 стоп лампа Д ком 1       

278 стоп лампа Л ком 1       

279 тастер ел. Покретаца ком 1       

280 унутрашње светло у кабини ком 1       

281 фар десни кпл ком 1       

282 фар леви кпл ком 1       

283 цуг прекидачи ком 1       

ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, СТАКЛА 

284 амортизер кабине ком 1       

285 амортизер седишта ком 1       

286 брава врата - квака спољна ком 1       

287 брава врата унутрашња кпл. ком 1       

288 брава за закључавање врата са кључем ком 1       

289 браник задњи ком 1       

290 браник предњи ком 1       

291 граничник за врата ком 1       

292 лим изнад блатобрана ком 1       

293 облога - пода кабине ком 1       

294 облога вратила волана ком 1       

295 облога инструмент табле ком 1       

296 облога ручице за отварање врата ком 1       

297 оплата на вратима - тапацирунг ком 1       

298 опруга седишта ком 1       

299 Предњи блатобран-задњи леви део ком 1       

300 Предњи блатобран-задњи десни део ком 1       

301 праг ком 1       

302 прекидач за укључивање пумпе хираул. инсталације ком 1       

303 пумпа перача ветробранског стакла ком 1       

304 подизач стакла – леви ком 1       

305 подизач стакла – десни ком 1       

306 ручица за отварање врата (унутрашња) ком 1       



  

 

 
 

307 ручица за отварање поклопца мотора ком 1       

308 ручица подизача стакла ком 1       

309 украсна маска хладњака ком 1       

310 унутрашњи сунцобран ком 1       

311 усмеривач ваздуха ком 1       

СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ 

312 вентилатор хладњака ком 1       

313 водена пумпа кпл. ком 1       

314 додатни резервоар расхл. течности ком 1       

315 заптивач водене пумпе ком 1       

316 измењивач топлоте уља кпл.- хладњак ком 1       

317 кућиште термостата ком 1       

318 мали хладњак ком 1       

319 поклопац кућишта термостата ком 1       

320 ременица водене пумпе ком 1       

321 уложак термостата ком 1       

322 усмеривач ваздуха на хладјањку (дифузор) ком 1       

323 хладњак ком 1       

324 чеп додатног резервоара расхладне течности ком 1       

ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ 

325 вијак издувне гране ком 1       

326 гумени носач ауспуха ком 1       

327 дихтунг - заптивач усисне гране до мотора ком 1       

328 задња издувна цев ком 1       

329 заптивач на издувној грануи ком 1       

330 заптивач на усисној грани ком 1       

331 издувна грана ком 1       

332 клапна моторне кочнице ком 1       

333 кућиште филтера ваздуха ком 1       

334 прва издувна цев ауспуха ком 1       

335 пригушивач филтера за ваздух ком 1       

336 прирубница ауспуха ком 1       

337 усисна грана ком 1       

338 усисно црево ком 1       

339 блатобран предњи леви ком 1       

340 блатобран предњи десни ком 1       



  

 

 
 

341 унутрашњи блатобран леви ком 1       

342 унутрашњи блатобран десни ком 1       

343 задњи блатобран леви, иза кабине ком 1       

344 задњи блатобран десни, иза кабине ком 1       

ВАЗДУШНА ИНСТАЛАЦИЈА 

347 дихтунг главе компресора ком 1       

348 компресор кпл ком 1       

349 ламелни вентил у глави компресора ком 1       

350 моторна кочница ком 1       

351 плоча компресора ком 1       

352 ременица компресора ком 1       

353 тастер моторне кочнице ком 1       

354 цилиндер моторне кочнице ком 1       

355 црева за ваздух кпл ком 1       

ХИДРАУЛИКА 

356 вентил кипе у кабини ком 1       

357 кип цилиндар ком 1       

358 пумпа за дизање кабине кпл ком 1       

359 пумпа кипе зупчаста ком 1       

360 пумпа хидраулике аксијална ком 1       

361 разводни вентил ком 1       

362 разводник хидраулике ком 1       

363 сет за ремонт пумпе за дизање кабине ком 1       

364 цилиндар за дизање кабине ком 1       

365 црева за дизање кабине ком 1       

366 чеп резервоара хидраулике ком 1       

УКУПНО       

       
Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда.    

 

 

 



  

 

 
 

       

      

Tabela 
15. 

№ 

Предмет јавне набавке: 
VOLKSWAGEN TRANSPORTER - 1 ком.                           

Година производ. 2014 год.                        
Број шасије: WV1ZZZ7HZEH069092 

Jedinica 
mere 

Okvirne 
količine 

Cena 
rezervnog 
dela bez 
PDV-a 

Cena 
rezervnog 

dela sa 
PDV-om 

Ukupna 
cena 

rezervnog 
dela bez 
PDV-a 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Set zupčastog kaiša sa španerima set 1       

2 Vodena pumpa kom 1       

3 Termostat kom 1       

4 Davač temperature kom 1       

5 Turbina kom 1       

6 Set (Klip,karike,hilzne) kom 1       

7 Karike kom 1       

8 Ležaji radilice-osnovni garnitura 1       

9 Ležaji radilice-leteći garnitura 1       

10 Čaura male pesnice kom 1       

11 Uljna pumpa kom 1       

12 Davač pritiska ulja kom 1       

13 Ventil-usisni kom 1       

14 Ventil-izduvni kom 1       

15 Garnitura dihtunga kom 1       

16 Bregasta osovina kom 1       

17 Garnitura creva za vodu garnitura 1       

18 Hladanjak kom 1       

19 Set kvačila kom 1       

20 Korpa kvačila kom 1       

21 Lamela kom 1       



  

 

 
 

22 Druk ležaj kom 1       

24 Pločice prednjeg točka garnitura 1       

25 Disk prednjeg točka kom 1       

26 Klešta kočiona kom 1       

27 Creva kočiona-prednja kom 1       

28 Glavčina prednjeg točka kom 1       

29 Ležaj prednjeg točka kom 1       

30 Pločice zadnjih točkova garnitura 1       

31 Disk zadnjih točkova kom 1       

32 Klešta zadnjih pločica kom 1       

33 Ležaj zadnjeg točka kom 1       

34 Glavni kočioni cilindar kom 1       

35 Servo aparat kom 1       

36 Prednji branik kom 1       

37 Far prednji levi kom 1       

38 Far prednji desni kom 1       

39 Ručice migavaca kom 1       

40 Stop lampa leva kom 1       

41 Stop lampa desna kom 1       

42 Motor brisača kom 1       

43 Poluge brisača kom 1       

44 Metlice brisača kom 1       

45 Ručice brisača kom 1       

46 Sirena 12V kom 1       

47 Stabilizator  kom 1       

48 Kraj spone levi kom 1       

49 Kraj spone desni kom 1       

50 Kugla prednja leva kom 1       

51 Kugla prednja desna kom 1       

52 Amortizeri-prednji par 1       



  

 

 
 

53 Amortizeri-zadnji par 1       

54 Buksne kabla kom 1       

55 Papučice kabla kom 1       

56 Alternator kom 1       

57 Rotor alternatora kom 1       

58 Stator alternatora kom 1       

59 Diodna ploča alternatora kom 1       

60 Regler alternatora kom 1       

61 Ležaji alternatora kom 1       

62 Remenica alternatora kom 1       

63 Alnaser kom 1       

64 Rotor alnasera kom 1       

65 Stator alnasera kom 1       

66 Bendiks kom 1       

67 Nosač četkica kom 1       

68 Četkice kom 1       

69 Garnitura biksni (čaura) garnitura 1       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

   

  

 

 

  

       

 
 

 
   Tabela 16. 



  

 

 
 

№ 

Предмет јавне набавке: 
TAM 80 T 50 3.2 B - 1 ком.                           
Година производ. 1985 год.                        

Број шасије: 850004848 

Jedinica 
mere 

Okvirne 
količine 

Cena 
rezervnog 
dela bez 
PDV-a 

Cena 
rezervnog 

dela sa 
PDV-om 

Ukupna 
cena 

rezervnog 
dela bez 
PDV-a 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sklop motora (hilzna, klip i karike) set 1       

2 Uljna pumpa kom 1       

3 Davač pritiska ulja kom 1       

4 Garnitura dihtunga kom 1       

5 Ležaji radilice garnitura 1       

6 Ventili usisni kom 1       

7 Ventili izduvni kom 1       

8 Vodena pumpa kom 1       

9 Termostart kom 1       

10 Davač temperature kom 1       

11 Garnitura creva za vodu Gar. 1       

12 AC pumpa kom 1       

13 Set kvačila kom 1       

14 Sajla ručne kom 1       

15 Obloge paknova -prednje garnitura 1       

16 Obloge paknova- zadnje garnitura 1       

17 Doboš točka- prednji garnitura 1       

18 Doboš točka- zadnji garnitura 1       

19 Vodena pumpa kom 1       

20 Garnitura za biksnovanje prednjeg trapa kom 1       

21 Gibanj prednji kom 1       

22 Gibanj prednji-prva platna kom 1       

23 Gibanj prednji-druga platna kom 1       

24 Čaure prednjeg gibnja kom 1       



  

 

 
 

25 Bolcn prednjeg gibnja kom 1       

26 Gibanj zadnji kom 1       

27 Gibanj zadnji-prva platna kom 1       

28 Gibanj zadnji-druga platna kom 1       

29 Čaure zadnjeg gibnja kom 1       

30 Bolcn zadnjeg gibnja kom 1       

31 Amortizeri-prednji par 1       

32 Amortizeri-zadnji par 1       

33 Cilindar točka-prednji par 1       

34 Cilindar točka-zadnji par 1       

35 Rukavac prednjeg točka kom 1       

36 Glavčina prednjeg točka kom 1       

37 Brezon prednjeg točka kom 1       

38 Brezon zadnjeg točka kom 1       

39 Matica brezona kom 1       

40 Spona-gurajuća kom 1       

41 Spona - poprečna kom 1       

42 Gurajuća spona kom 1       

43 Rukavac zadnjeg točka kom 1       

44 Glavčina zadnjeg točka kom 1       

45 Ležaj prednjeg točka (spoljašnji+unutrašnji) kom 1       

46 Semering prednjeg točka kom 1       

47 Semering zadnjeg točka kom 1       

48 Sajla ručne kočnice (leva+desna) par 1       

49 Sajla gasa kom 1       

50 Krst kardana kom 1       

51 Konusni i tanjirasti zupčanik diferencijala par 1       

52 Sajla gasa kom 1       

53 Set kvačila kom 1       

54 Korpa kom 1       



  

 

 
 

55 Lamela kom 1       

56 Druk ležaj kom 1       

57 Zamajac kom 1       

58 Staklo rotacionog svetla kom 1       

59 Migavac-prednji kom 1       

60 Staklo migavca kom 1       

61 Far prednji kom 1       

62 Stop lampa kom 1       

63 Staklo stop lampe kom 1       

64 Sirena 12V kom 1       

65 Prekidač svetla kom 1       

66 Ručica migavca kom 1       

67 Motor brisača kom 1       

68 Motor ventilatora kom 1       

69 Klema plus kom 1       

70 Klema minus kom 1       

71 Buksne kabla kom 1       

72 Papučice kabla kom 1       

73 Alternator kom 1       

74 Rotor alternatora kom 1       

75 Stator alternatora kom 1       

76 Diodna ploča alternatora kom 1       

77 Regler alternatora kom 1       

78 Ležaji alternatora garnit 1       

79 Remenica alternatora kom 1       

80 Alnaser kom 1       

81 Rotor alnasera kom 1       

82 Stator alnasera kom 1       

83 Bendiks kom 1       

84 Nosač četkica kom 1       



  

 

 
 

85 Četkice kom 1       

86 Garnitura biksni (čaura) garnit 1       

87 Bočni retrovizor-ogledalo kom 1       

       

       

 

 

 

   Tabela 
17. 

№ 

Предмет јавне набавке: 
ZASTAVA NEW RIVAL 49.10 - 1 ком.                           

Година производ. 2008 год.                        
Број шасије: ZCFC497000Z016036 

Jedinica 
mere 

Okvirne 
količine 

Cena 
rezervnog 
dela bez 
PDV-a 

Cena 
rezervnog 

dela sa 
PDV-om 

Ukupna 
cena 

rezervnog 
dela bez 
PDV-a 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Set zupčastog kaiša sa španerima set 1       

2 Vodena pumpa kom 1       

3 Termostat kom 1       

4 Davač temperature kom 1       

5 Turbina kom 1       

6 Set (Klip,karike,hilzne) kom 1       

7 Karike kom 1       

8 Ležaji radilice-osnovni garnitura 1       

9 Ležaji radilice-leteći garnitura 1       

10 Čaura male pesnice kom 1       

11 Šipka merača ulja kom 1       

12 Uljna pumpa kom 1       

13 Davač pritiska ulja kom 1       

14 Ventil-usisni kom 1       

15 Ventil-izduvni kom 1       

16 Garnitura dihtunga kom 1       

17 Bregasta osovina kom 1       



  

 

 
 

18 Garnitura creva za vodu garnitura 1       

19 Hladanjak kom 1       

20 Set kvačila kom 1       

21 Korpa kvačila kom 1       

22 Lamela kom 1       

23 Druk ležaj kom 1       

24 Krst kardana kom 1       

25 Pločice prednjeg točka garnitura 1       

26 Disk prednjeg točka kom 1       

27 Klešta kočiona kom 1       

28 Creva kočiona-prednja kom 1       

29 Glavčina prednjeg točka kom 1       

30 Ležaj prednjeg točka kom 1       

31 Paknovi zadnjih točkova garnitura 1       

32 Obloge pakna-zadnje garnitura 1       

33 Opruge paknova garnitura 1       

34 Ekscentar pakna kom 1       

35 Al – zakovica kom 1       

36 Cilindar zadnjeg točka kom 1       

37 Glavni kočioni cilindar kom 1       

38 Servo aparat kom 1       

39 Prednji branik kom 1       

40 Migavac-prednji kom 1       

41 Ručice migavaca kom 1       

42 Far prednji kom 1       

43 Stop lampa kom 1       

44 Staklo stop lampe kom 1       

45 Motor brisača kom 1       

46 Poluge brisača kom 1       

47 Metlice brisača kom 1       



  

 

 
 

48 Ručice brisača kom 1       

49 Motor grejača kabine kom 1       

50 Staklo rotacionog svetla kom 1       

51 Sirena 12V kom 1       

52 Garnitura za biksnovanje prednjeg trapa kom 1       

53 Gibanj prednji kom 1       

54 Gibanj prednji-prva platna kom 1       

55 Gibanj prednji-druga platna kom 1       

56 Čaure prednjeg gibnja kom 1       

57 Bolcn prednjeg gibnja kom 1       

58 Gibanj zadnji kom 1       

59 Gibanj zadnji-prva platna kom 1       

60 Gibanj zadnji-druga platna kom 1       

61 Čaure zadnjeg gibnja kom 1       

62 Bolcn zadnjeg gibnja kom 1       

63 Amortizeri-prednji par 1       

64 Amortizeri-zadnji par 1       

65 Klema plus par 1       

66 Klema minus par 1       

67 Buksne kabla par 1       

68 Papučice kabla par 1       

69 Alternator par 1       

70 Rotor alternatora par 1       

71 Stator alternatora par 1       

72 Nosač četkica alternatora (regler) kom 1       

73 Diodna ploča alternatora par 1       

74 Regler alternatora par 1       

75 Ležaji alternatora garnit 1       

76 Remenica alternatora kom 1       

77 Alnaser kom 1       



  

 

 
 

78 Rotor alnasera kom 1       

79 Stator alnasera kom 1       

80 Bendiks kom 1       

81 Nosač četkica kom 1       

82 Četkice kom 1       

83 Garnitura biksni (čaura) kom 1       

84 Kvaka vrata bez ključa kom 1       

85 Kvaka vrata sa ključem kom 1       

86 Uložak brave vrata kom 1       

87 Brava vrata kom 1       

88 Podizač stakla kom 1       

 

   

   

 

   

   

 

   

  

Tabela 
18. 

№ 

Предмет јавне набавке: 
ZASTAVA TURBO RIVAL 40.10 - 1 ком.                           

Година производ. 2002 год.                        
Број шасије: ZCFC4070103601838 

Jedinica 
mere 

Okvirne 
količine 

Cena 
rezervnog 
dela bez 
PDV-a 

Cena 
rezervnog 

dela sa 
PDV-om 

Ukupna 
cena 

rezervnog 
dela bez 
PDV-a 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Set zupčastog kaiša sa španerima set 1       

2 Vodena pumpa kom 1       

3 Termostat kom 1       

4 Davač temperature kom 1       

5 Turbina kom 1       

6 Set (Klip,karike,hilzne) kom 1       

7 Karike kom 1       

8 Ležaji radilice-osnovni garnitura 1       

9 Ležaji radilice-leteći garnitura 1       



  

 

 
 

10 Čaura male pesnice kom 1       

11 Šipka merača ulja kom 1       

12 Uljna pumpa kom 1       

13 Davač pritiska ulja kom 1       

14 Ventil-usisni kom 1       

15 Ventil-izduvni kom 1       

16 Garnitura dihtunga kom 1       

17 Bregasta osovina kom 1       

18 Garnitura creva za vodu garnitura 1       

19 Hladanjak kom 1       

20 Set kvačila kom 1       

21 Korpa kvačila kom 1       

22 Lamela kom 1       

23 Druk ležaj kom 1       

24 Krst kardana kom 1       

25 Pločice prednjeg točka garnitura 1       

26 Disk prednjeg točka kom 1       

27 Klešta kočiona kom 1       

28 Creva kočiona-prednja kom 1       

29 Glavčina prednjeg točka kom 1       

30 Ležaj prednjeg točka kom 1       

31 Paknovi zadnjih točkova garnitura 1       

32 Obloge pakna-zadnje garnitura 1       

33 Opruge paknova garnitura 1       

34 Ekscentar pakna kom 1       

35 Al – zakovica kom 1       

36 Cilindar zadnjeg točka kom 1       

37 Glavni kočioni cilindar kom 1       

38 Servo aparat kom 1       

39 Prednji branik kom 1       



  

 

 
 

40 Migavac-prednji kom 1       

41 Ručice migavaca kom 1       

42 Far prednji kom 1       

43 Stop lampa kom 1       

44 Staklo stop lampe kom 1       

45 Motor brisača kom 1       

46 Poluge brisača kom 1       

47 Metlice brisača kom 1       

48 Ručice brisača kom 1       

49 Motor grejača kabine kom 1       

50 Staklo rotacionog svetla kom 1       

51 Sirena 12V kom 1       

52 Garnitura za biksnovanje prednjeg trapa kom 1       

53 Gibanj prednji kom 1       

54 Gibanj prednji-prva platna kom 1       

55 Gibanj prednji-druga platna kom 1       

56 Čaure prednjeg gibnja kom 1       

57 Bolcn prednjeg gibnja kom 1       

58 Gibanj zadnji kom 1       

59 Gibanj zadnji-prva platna kom 1       

60 Gibanj zadnji-druga platna kom 1       

61 Čaure zadnjeg gibnja kom 1       

62 Bolcn zadnjeg gibnja kom 1       

63 Amortizeri-prednji par 1       

64 Amortizeri-zadnji par 1       

65 Klema plus par 1       

66 Klema minus par 1       

67 Buksne kabla par 1       

68 Papučice kabla par 1       

69 Alternator par 1       



  

 

 
 

70 Rotor alternatora par 1       

71 Stator alternatora par 1       

72 Nosač četkica alternatora (regler) kom 1       

73 Diodna ploča alternatora par 1       

74 Regler alternatora par 1       

75 Ležaji alternatora garnit 1       

76 Remenica alternatora kom 1       

77 Alnaser kom 1       

78 Rotor alnasera kom 1       

79 Stator alnasera kom 1       

80 Bendiks kom 1       

81 Nosač četkica kom 1       

82 Četkice kom 1       

83 Garnitura biksni (čaura) kom 1       

84 Kvaka vrata bez ključa kom 1       

85 Kvaka vrata sa ključem kom 1       

86 Uložak brave vrata kom 1       

87 Brava vrata kom 1       

88 Podizač stakla kom 1       

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

  

 

 

 

  

 

   

   

       

       

 

 

 

   Tabela 
19. 



  

 

 
 

№ 

Предмет јавне набавке: 
MERCEDES SPRINTER 208 CDI - 1 ком.                           

Година производ. 2003 год.                        
Број шасије: WDB9026221R560970 

Jedinica 
mere 

Okvirne 
količine 

Cena 
rezervnog 
dela bez 
PDV-a 

Cena 
rezervnog 

dela sa 
PDV-om 

Ukupna 
cena 

rezervnog 
dela bez 
PDV-a 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Set zupčastog kaiša sa španerima set 1       

2 Vodena pumpa kom 1       

3 Termostat kom 1       

4 Davač temperature kom 1       

5 Turbina kom 1       

6 Set (Klip,karike,hilzne) kom 1       

7 Karike kom 1       

8 Ležaji radilice-osnovni garnitura 1       

9 Ležaji radilice-leteći garnitura 1       

10 Čaura male pesnice kom 1       

11 Uljna pumpa kom 1       

12 Davač pritiska ulja kom 1       

13 Ventil-usisni kom 1       

14 Ventil-izduvni kom 1       

15 Garnitura dihtunga kom 1       

16 Bregasta osovina kom 1       

17 Garnitura creva za vodu garnitura 1       

18 Hladanjak kom 1       

19 Set kvačila kom 1       

20 Korpa kvačila kom 1       

21 Lamela kom 1       

22 Druk ležaj kom 1       

23 Krst kardana kom 1       

24 Pločice prednjeg točka garnitura 1       



  

 

 
 

25 Disk prednjeg točka kom 1       

26 Klešta kočiona kom 1       

27 Creva kočiona-prednja kom 1       

28 Glavčina prednjeg točka kom 1       

29 Ležaj prednjeg točka kom 1       

30 Paknovi zadnjih točkova kom 1       

31 Opruge paknova garnitura 1       

32 Cilindar zadnjeg točka kom 1       

33 Glavni kočioni cilindar kom 1       

34 Servo aparat kom 1       

35 Prednji branik kom 1       

36 Migavac-prednji kom 1       

37 Ručice migavaca kom 1       

38 Far prednji kom 1       

39 Stop lampa kom 1       

40 Staklo stop lampe kom 1       

41 Motor brisača kom 1       

42 Poluge brisača kom 1       

43 Metlice brisača kom 1       

44 Ručice brisača kom 1       

45 Motor grejača kabine kom 1       

46 Rotaciono svetlo 12V kom 1       

47 Staklo rotacionog svetla kom 1       

48 Sirena 12V kom 1       

49 Garnitura za biksnovanje prednjeg trapa kom 1       

50 Gibanj prednji kom 1       

51 Gibanj prednji-prva platna kom 1       

52 Gibanj prednji-druga platna kom 1       

53 Čaure prednjeg gibnja kom 1       

54 Bolcn prednjeg gibnja kom 1       



  

 

 
 

55 Gibanj zadnji kom 1       

56 Gibanj zadnji-prva platna kom 1       

57 Čaure zadnjeg gibnja kom 1       

58 Bolcn zadnjeg gibnja kom 1       

59 Odbojnik zadnjeg gibnja kom 1       

60 Amortizeri-prednji par 1       

61 Amortizeri-zadnji par 1       

62 Buksne kabla kom 1       

63 Papučice kabla kom 1       

64 Alternator kom 1       

65 Rotor alternatora kom 1       

66 Stator alternatora kom 1       

67 Diodna ploča alternatora kom 1       

68 Regler alternatora kom 1       

69 Ležaji alternatora kom 1       

70 Remenica alternatora kom 1       

71 Alnaser kom 1       

72 Rotor alnasera kom 1       

73 Stator alnasera kom 1       

74 Bendiks kom 1       

75 Nosač četkica kom 1       

76 Četkice kom 1       

77 Garnitura biksni (čaura) garnitura 1       

 

  

    

 

  

   

 

 

 

  

 

  

   

Tabela 
20. 



  

 

 
 

№ 

Предмет јавне набавке: 
FIAT DUCATO - 1 ком.                           

Година производ. 2005 год.                        
Број шасије: ZFA24400007561251 

Jedinica 
mere 

Okvirne 
količine 

Cena 
rezervnog 
dela bez 
PDV-a 

Cena 
rezervnog 

dela sa 
PDV-om 

Ukupna 
cena 

rezervnog 
dela bez 
PDV-a 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Set zupčastog kaiša sa španerima set 1       

2 Vodena pumpa kom 1       

3 Termostat kom 1       

4 Davač temperature kom 1       

5 Turbina kom 1       

6 Set (Klip,karike,hilzne) kom 1       

7 Karike kom 1       

8 Ležaji radilice-osnovni garnitura 1       

9 Ležaji radilice-leteći garnitura 1       

10 Čaura male pesnice kom 1       

11 Šipka merača ulja kom 1       

12 Uljna pumpa kom 1       

13 Davač pritiska ulja kom 1       

14 Ventil-usisni kom 1       

15 Ventil-izduvni kom 1       

16 Garnitura dihtunga kom 1       

17 Bregasta osovina kom 1       

18 Garnitura creva za vodu garnitura 1       

19 Hladanjak kom 1       

20 Set kvačila kom 1       

21 Korpa kvačila kom 1       

22 Lamela kom 1       

23 Druk ležaj kom 1       

24 Krst kardana kom 1       



  

 

 
 

25 Pločice prednjeg točka garnitura 1       

26 Disk prednjeg točka kom 1       

27 Klešta kočiona kom 1       

28 Creva kočiona-prednja kom 1       

29 Glavčina prednjeg točka kom 1       

30 Ležaj prednjeg točka kom 1       

31 Paknovi zadnjih točkova kom 1       

32 Opruge paknova garnitura 1       

33 Cilindar zadnjeg točka kom 1       

34 Glavni kočioni cilindar kom 1       

35 Servo aparat kom 1       

36 Prednji branik kom 1       

37 Migavac-prednji kom 1       

38 Ručice migavaca kom 1       

39 Far prednji kom 1       

40 Stop lampa kom 1       

41 Staklo stop lampe kom 1       

42 Motor brisača kom 1       

43 Poluge brisača kom 1       

44 Metlice brisača kom 1       

45 Ručice brisača kom 1       

46 Motor grejača kabine kom 1       

47 Staklo rotacionog svetla kom 1       

48 Sirena 12V kom 1       

49 Garnitura za biksnovanje prednjeg trapa kom 1       

50 Gibanj prednji kom 1       

51 Gibanj prednji-prva platna kom 1       

52 Gibanj prednji-druga platna kom 1       

53 Čaure prednjeg gibnja kom 1       

54 Bolcn prednjeg gibnja kom 1       



  

 

 
 

55 Gibanj zadnji kom 1       

56 Gibanj zadnji-prva platna kom 1       

57 Gibanj zadnji-druga platna kom 1       

58 Čaure zadnjeg gibnja kom 1       

59 Bolcn zadnjeg gibnja kom 1       

60 Amortizeri-prednji par 1       

61 Amortizeri-zadnji par 1       

62 Klema plus par 1       

63 Klema minus par 1       

64 Buksne kabla par 1       

65 Papučice kabla par 1       

66 Alternator par 1       

67 Rotor alternatora par 1       

68 Stator alternatora par 1       

69 Nosač četkica alternatora (regler) kom 1       

70 Diodna ploča alternatora par 1       

71 Regler alternatora par 1       

72 Ležaji alternatora garnit 1       

73 Remenica alternatora kom 1       

74 Alnaser kom 1       

75 Rotor alnasera kom 1       

76 Stator alnasera kom 1       

77 Bendiks kom 1       

78 Nosač četkica kom 1       

79 Četkice kom 1       

80 Garnitura biksni (čaura) kom 1       

81 Kvaka vrata bez ključa kom 1       

82 Kvaka vrata sa ključem kom 1       

83 Uložak brave vrata kom 1       

84 Brava vrata kom 1       



  

 

 
 

85 Podizač stakla kom 1       

 

  

    

       

 

 

 

   Tabela 
21. 

№ 
Potrošni i elektromaterijal za teretni 

program 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Cena 
rezervnog 
dela bez 
PDV-a 

Cena 
rezervnog 

dela sa 
PDV-om 

Ukupna 
cena 

rezervnog 
dela bez 
PDV-a 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sijalica 12V40/45w-šešir kom 1       

2 Sijalica 12V 60/65wH4 kom 1       

3 Sijalica 12V 60/65H7 kom 1       

4 Sijalica 12V 21W kom 1       

5 Sijalica 12V 5W kom 1       

6 Sijalica 12V H1 kom 1       

7 Sijalica 12V H3 kom 1       

8 Sijalica 12V H4 kom 1       

9 Sijalica 12V 3W obična kom 1       

10 Sijalica 12V 3W ubodna kom 1       

11 Sijalica 12V 1,2W ubodna kom 1       

12 Sijalica 12V 21W žuta kom 1       

13 Sijalica 12V 5W sulfidna kom 1       

14 Sijalica 12V 4W kom 1       

15 Sijalica 12V 10W kom 1       

16 Sijalica 24V 50/55W šešir kom 1       

17 Sijalica 24V 70/75W H4 kom 1       

18 Sijalica 24V H7 kom 1       

19 Sijalica 24V 21W kom 1       



  

 

 
 

20 Sijalica 24V 4W kom 1       

21 Sijalica 24V 5W kom 1       

22 Sijalica 24V H1 kom 1       

23 Sijalica 24V H3 kom 1       

24 Sijalica 24V 3W kom 1       

25 Sijalica 24V 3W ubodna kom 1       

26 Sijalica 24V 1,2W ubodna kom 1       

27 Sijalica 24V 21W žuta kom 1       

28 Sijalica 24V 5W sulfidna kom 1       

29 Sijalica 24V 10W kom 1       

30 Stop lampa 345x136 5 polja kom 1       

31 Osvetljenje registarske tablice kom 1       

32 Osigurači 5A kom 1       

33 Osigurači 7A kom 1       

34 Osigurači 10A kom 1       

35 Osigurači 16A kom 1       

36 Osigurači 25A kom 1       

37 Osigurač nožasti 5A-30A kom 1       

38 Osigurač nožasti (mali) 5A-30A kom 1       

39 Gabaritno svetlo crveno kom 1       

40 Gabaritno svetlo belo kom 1       

41 Gabaritno svetlo žuto kom 1       

42 Radni far LED 48w16 dioda kom 1       

43 Radni far 100x100 H3 kom 1       

44 Rotaciono svetlo 12V kom 1       

45 Rotaciono svetlo 24V kom 1       

46 Rotaciono svetlo 12V na magnet kom 1       

47 Rotaciono svetlo 24V na magnet kom 1       

48 Rotaciono svetlo 12V LED kom 1       

49 Rotaciono svetlo 24V LED kom 1       



  

 

 
 

50 Staklo rotacionog svetla kom 1       

51 Fluorescentna bezbednosna refletujuća traka           

za kamione oznake: ECE 104 Class C m' 1       

52 Fluorescentna bezbednosna refletujuća traka           

za kamione oznake: ECE 104 Class C (za cisterne) m' 1       

53 Tabla za obeležavanje kamiona-teretna vozila par 1       

54 Trougao signalni-za spora vozila kom 1       

55 Metllice brisača 400mm kom 1       

56 Metllice brisača 450mm kom 1       

57 Metllice brisača 500mm kom 1       

58 Metllice brisača 550mm kom 1       

59 Metllice brisača 600mm kom 1       

60 Metllice brisača 650mm kom 1       

61 Metllice brisača 700mm kom 1       

62 Čistač kočnica 750ml kom 1       

63 Rebrasto crevo-Kopeks fi80 kom 1       

64 Pucval 1/1 kom 1       

65 Odvijač sprej 300ml kom 1       

66 Sprej WD 240ml kom 1       

67 Sprej za čišćenje kočnica kom 1       

68 Tečnost za čišćenje motora  K2  5/1  kom 1       

69 Diht masa Reinz 200ml kom 1       

Ukupna cena za sve stavke iz “partije I“ bez PDV-a:   

Ukupan iznos PDV-a:   

Ukupna cena za sve stavke iz “partije I” sa PDV-om:   

 

 

Упутство за попуњавање: 



  

 

 
 

У колони 5 уписати јединичну цену добра из понуде без ПДВ-а. 

У колони 6 уписати јединичну цену добра из понуде са ПДВ-ом. 

У колони 7 уписати укупну цену добара из понуде без ПДВ (количина x јединична цена добра из понуде без ПДВ-а) 

Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цена, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у 

реализацији набавке. 

Остале напомене:    

Као прихватљива ће се оценити само понуда оног понуђача који упише цене за све ставке како је предвиђено у табели. 

 

Број обрасца структуре цена: 

 

                

Датум:                                                                               Потпис и овера печатом понуђача 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

   

РЕКАПИТУЛАЦИЈА-ПАРТИЈА 
1   

Р.Б Назив средства 
Укупна вредност оквирне 

количине без ПДВ 
Износ ПДВ 

Укупна вредност оквирне 
количине са ПДВ 

1 2 3 4 5 

1 Fap 1620       

2 Fap 1921       

3 Fap 2023       

4 Fap 1823       

5 Fap1213       

6 Fap 1318       

7 IVECO EUROCARGO 190-250L       

8 MERCEDES  BENZ 2532       

9 MAN 1832       

10 MAN 18.280 4x2 BB       

11 MAN 18.285 LLC       

12 VOLVO FL6L 42R        

13 SCANIA  R2PAU       

14 MITSUBISHI FUSO CANTER       

15 WOLKSVAGEN "TRANSPORTER"       

16 TAM 80-T5       

17 ZASTAVA "RIVAL"       

17а ZASTAVA TURBIO RIVAL 40.10    

18 MERCEDES "SPRINTER"       

19 FIAT "DUKATO"       

20 Potrošni i elektromaterijal za teretni program       

укупна вредност  
      



  

 

 
 

Партија 2 

СПЕЦИФИКАЦИЈА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА АУТОЧИСТИЛИЦУ   

,,DULEVO COMMANDO” 

Ред. 

број 
Резервни део 

Каталошки 

број 

Количина 

(ком) 

Цена 

резервног 

дела без 

ПДВ-а 

Цена 

резервног 

дела са 

ПДВ-ом 

Укупно 

цена без 

ПДВ-а 

(4*5) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Гасни филтер мотора D65VT50 1    

2. Пумпа за гориво D65JB50 1    

3. Управљачки цилиндар 5260044805 1    

4. Кочиона папуча DAC8500000 4    

5. Водена пумпа мотора D75N1A0000 1    

6. Спојница D990600000 1    

7 Уложак филтера моторног уља D73D700000 1    

8 Уложак филтера ваздуха D800500000 1    

9 Секундарни уложак D800600000 1    

10 Уложак хидрауличког филтера D73G500000 1    

11 Соленоидни вентил D69A300000 1    

12 Соленоидни вентил D69A100000 1    

13 Водена пумпа 12v D75U500000 1    

14 Бобина 12v D697600000 1    

15 Бобина 12v D698800000 1    

16 Обртни точак C321000000 2    

17 Алтернатор E360900000 1    

18 Каиш алтернатора D081100000 1    

19 Стартер  Е291800000 1    

20 Задње светло/стоп Е091300000 1    

21 Задњи показивач правца Е091400000 1    

22 Округли задњи рефлектор Е202000000 1    

Укупна цена за све ставке без ПДВ-а:  

Укупан износ ПДВ-а за све ставке из обрасца структуре:  

Укупна цена за све ставке са ПДВ-ом:  

 

 

 

 



  

 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА АУТОЧИСТИЛИЦУ 

 ,,DULEVO 5000 EVOLUTION” 

Ред. 
Резервни део 

Каталошки 

број 

Количина 
Цена 

резервног 

дела без 

ПДВ-а 

Цена 

резервног 

дела са 

ПДВ-ом 

Укупно цена без 

ПДВ-а 

број (ком) (4*5) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Филтер ваздуха D804000000 1 
   

2 Филтер ваздуха D800900000 1 
   

3 Филтер горива D651U00000 1 
   

4 Филтер уља D6501P0000 1 
   

5 
Каиш компресора-

алтернатора 
D65QM00000 1 

   

6 
Уложак хидрауличког 

филтера 
D73G500000 1 

   

7 
Заптивка против 

прашине 
6177760528 2 

   

8 Бочна заптивка 6110046FCL 4 
   

9 Задња заптивка 6177340320 2 
   

10 
Заптивка штитник од 

шљунка 
6117340979 2 

   

13 Гумене лопатице 6170046244 11 
   

17 
Плочице ручне 

кочнице 
D76D700000 1 

   

18 
Плочице предњих 

кочница 
D76D700000 1 

   

19 
Плочице задњих 

кочница 
D76D700000 1 

   

21 Електро вентил 24V D699300000 1 
   

22 Десни бочни клизач 5040042956 2 
   

23 Леви бочни клизач 5040042956 1 
   

24 Десна бочна заптивка 6276141687 3 
   

25 Лева бочна заптивка 6276141686 1 
   

27 Носач четке 6225260331 1 
   

30 Гума спојнице пумпе C118800000 1 
   

31 Потенциомер E461200000 1 
   

32 Усисно црево D.150 6000046404 1 
   

33 
Цилиндар за подизање 

четке 
5260041651 1 

   



  

 

 
 

34 Хидраулички мотор D66B100000 1 
   

35 Гумена доња круна 6040046ALF 1 
   

36 Горња круна 6250046242 1 
   

37 Каиш 5030046245 1 
   

38 Управњачка спона DAN1900000 1 
   

39 
Управљачки 

цилиндар 
DAN9500000 1 

   

40 Ротационо светло E062400000 1 
   

41 Бобина 24V D717300000 1 
   

42 Вентилатор 6350040081 1 
   

43 
Хидраулички мотор 

вентилатора 
D66D500000 1 

   

44 Врећасти филтер 6208140086 1 
   

45 
Уложак уљног 

филтера 
D73G500000 1 

   

46 Уљни штапић D6502K0000 1 
   

47 Каиш компресора D65QM00000 1 
   

48 Затезач каиша D6501E0000 1 
   

49 Ременица D6501F0000 1 
   

50 Ременица D6501W0000 1 
   

51 Хидрауличка пумпа D75QV00000 1 
   

52 Хидрауличка пумпа D75Z100000 1 
   

53 Контејнер за течност C190600000 1 
   

54 Прекидач паљења Е156100000 1 
   

55 
Реле са меморијом 24V 

5A 
E334700000 1 

   

56 Алтернатор 24V90A D649700000 1 
   

57 Анласер 24V D649900000 1 
   

Укупна цена за све ставке без ПДВ-а:  



  

 

 
 

Укупан износ ПДВ-а за све ставке из обрасца структуре:  

Укупна цена за све ставке са ПДВ-ом:  

 

 

 

 

 

Укупна цена за све ставке без ПДВ-а (за све ставке из Партије 2, за обе чистилице): 

Укупан износ ПДВ-а за све ставке ((за све ставке из Партије 2, за обе чистилице): 

Укупна цена за све ставке са ПДВ-ом(за све ставке из Партије 2, за обе чистилице): 

Упутство за попуњавање: 

У колони 5 уписати јединичну цену добра из понуде без ПДВ-а. 

У колони 6 уписати јединичну цену добра из понуде са ПДВ-ом. 

У колони 7 уписати укупну цену добара из понуде без ПДВ (количина x јединична цена 

добра из понуде без ПДВ) 

Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цена, тако да 

понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

Остале напомене:    

Као прихватљива ће се оценити само понуда оног понуђача који упише цене за све ставке 

како је предвиђено у табели. 

 

Број обрасца структуре цена: 

 

                

Датум:                                                                               Потпис и овера печатом понуђача 

 

 



  

 

 
 

 

 

 

Партија 3. - Путничка возила  
 

Делови за путничка возила марке „ЗАСТАВА“  
 

Табела 1. 

- Застава ,,скала 55” 

Група 
Ред. 

број 

Предмет јавне набавке 

Застава скала 55, 2007 год., 

40,5 KW - 2 ком 

Оквирне 

количине 

(ком) 

Цена 

резервног 

дела без 

ПДВ-а 

Цена 

резервног 

дела са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

(3x4) 

 1 2 3 4 5 6 

I ГРУПА ДЕЛОВА: МОТОР     

 1 Аксијални лежајеви коленастог 

вратила 

1    

 2 Основни лежај коленастог 

вратила 

1    

 3 Летећи лежај коленастог 

вратила 

1    

 4 Коленасто вратило 1    

 5 Кошуљице блока (хилзна) 1    

 7 Склоп клип и клипни 

прстенови 

1    

 9 Брегаста осовина 1    

 10 Чеп картера 1    

 11 Чеп за наливање уља 1    

 12 Кућиште брегасте осовине 1    

 13 Глава мотора 1    

 14 Брезон главе мотора (комплет) 1    

 15 Картер мотора 1    

 17 Клипњача 1    

 18 Мерач нивоа уља у мотору 1    

 19 Носач мотора-бочни 1    

 20 Носач мотора-задњи 1    

 21 Пумпа за уље 1    

 22 Ременица радилице 1    

 24 Вентил издувни 1    

 25 Вентил усисни 1    

 26 Вентилатор-главни 1    

 27 Вођице вентила 1    

 28 Замајац мотора 1    

 29 Ременица брегастог вратила 1    

 30 Зупчаник радилице 1    

 31 Заптивач декла вентила 1    

 32 Карике мотора 1    

 33 Гарнитура дихтунга мотора 1    

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 



  

 

 
 

II СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА     

 1 Црева довода горива 1    

 2 Филтер горива 1    

 3 Резервоар горива 1    

 4 Уложак дизне 1    

 5 Чеп резервоара за гориво 1    

III ТРАНСМИСИЈА     

 1 брезон главчине 1    

 2 главчина точка - задња 1    

 3 Главчина точка- предња 1    

 4 јабучица ручице мењача 1    

 5 корпа квачила 1    

 6 ламела квачила 1    

 7 носач мењача 1    

 8 педала квачила 1    

 9 полуосовина Д 1    

 10 полуосовина Л 1    

 11 Зглоб полуосовине до мењача 1    

 12 Хомокинетички зглоб 1    

 13 потисни лезај 1    

 14 ручица мењача 1    

IV ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ     

 1 Амортизер предњег вешања 1    

 2 Амортизер задњег вешања 1    

 3 брезон задњег точка копл. 1    

 4 Осцилујуће раме предњег 

точка 

1    

 5 Баланс штангла 1    

 6 гумице баланс штангле кпл 

(предње) 

1    

 7 лежај предњег точка 1    

 8 лежај задњег точка 1    

 9 Носач амортизера са лежајем 1    

 10 Опруге амортизера 1    

V УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ     

 1 Точак управљача-волан 1    

 2 вратило управљача 1    

 3 крај споне Д  1    

 4 крај споне Л  1    

 5 Крајница Д 1    

 6 Крајница Л 1    

 7 Летва волана 1    

VI КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ     

 1 Главни кочиони цилиндар 1    

 2 Плочице предњих точкова 1    

 3 Кочионе облоге задњег точка 1    

 4 Предње кочионо црево Л+Д 1    



  

 

 
 

 5 Задње кочионо црево Л+Д 1    

 6 Кочиона клешта - предња Л+Д 1    

 7 Добоши  1    

 8 Сајла ручне кочнице  1    

 9 Цилиндар точка 1    

 10 Посуда за УК уље 1    

VII ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА     

 1 алтернатор 12В 1    

 2 аутомат алнасера  1    

 3 аутомат мигаваца 12В 1    

 4 лежај алтернатора 1    

 5 реглер алтернатора 1    

 6 електро мотор вентилатора 

грејача кабине 

1    

 7 електро покретач комплет-

алнасер 

1    

 8 лампе осветљења за таблице 1    

 9 мотор брисача 1    

 10 Полуге брисача 1    

 11 намотаји статора алтернатора 1    

 12 намотаји статора 

електропокретача 

1    

 13 носач алтенатора 1    

 14 носач четкица ел. покретача 1    

 15 поклопац алтернатора 1    

 16 посуда за прање ветробрана са 

мотором 

1    

 17 посуда за антифриз 1    

 18 аутомат притиска уља у мотору 1    

 19 аутомат температуре мотора 1    

 20 прекидач 4 мигавца 1    

 21 прекидач вентилатора 1    

 22 регулатор напона алтернатора 

12В 

1    

 23 Бендикс електро покретача 1    

 24 ременица алтенатора 1    

 25 ретровизори Л+Д 1    

 26 ротор електро покретача 1    

 27 ротор алтенатора 1    

 28 сирена 12В 1    

 29 сисице-прскалице за воду 1    

 30 стоп лампа Д 1    

 31 стоп лампа Л 1    

 32 аутомат стоп светла  1    

 33 грејач кабине са малим 

хладњаком кпл 

1    

 34 аутомат рикверц светла 1    

 35 фар десни (комплет) 1    



  

 

 
 

 36 фар леви (комплет) 1    

 37 Бонбина 1    

 38 Разводник паљења 1    

 39 Разводна капа 1    

 40 Разводна рука 1    

 41 Комутатор 1    

 42 Свећице мотора 1    

 43 Каблови свећица мотора 1    

VIII ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, 

СТАКЛА 

    

 1 блатобран Л + Д 1    

 2 бочно стакло на вратима Л+Д 1    

 3 браник предњи 1    

 4 браник задњи 1    

 5 брава врата - квака спољна 1    

 6 брава врата унутрашња кпл. 1    

 7 бравица врата касете за 

документа 

1    

 8 граничник за врата 1    

 9 кедер предњи - ветробранског 

стакло 

1    

 10 Подкрило Л+Д 1    

 11 предње ветробранско стакло 1    

 12 предњи везни лим 1    

 13 пумпа перача ветробранског 

стакла 

1    

 14 Подизач стакла Л+Д 1    

 15 ручица за отварање врата 

(унутрашња) 

1    

 16 украсна маска  1    

 17 врата Л+ Д кпл 1    

 18 задње ветробран стакло  1    

IX СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ     

 1 чеп резервоара расхладне 

течности 

1    

 2 хладњак 1    

 3 поклопац кућишта термостата 1    

 4 Термостат 1    

 5 Термодавач 1    

 6 водена пумпа кпл. 1    

 7 заптивач водене пумпе 1    

X ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ     

 1 дихтунг - заптивач усисне 

гране до мотора 

1    

 2 гумени носач ауспуха 1    

 3 издувна грана 1    

 4 издувни лонац ауспуха 1    



  

 

 
 

 5 кућиште филтера ваздуха 1    

 6 прва издувна цев ауспуха 1    

 7 усисна грана 1    

 8 вијак издувне гране 1    

 9 Задњи издувни лонац 1    

 

 

 

Tabela 2. 

-Застава ,,Флорида” 

 

Група 
Ред. 

број 

Предмет јавне набавке 

Застава флорида 1.3 поли, 

2007 год., 

48 KW - 1 ком 

Оквирне 

количине 

(ком) 

Цена 

резервног 

дела без 

ПДВ-а 

Цена 

резервног 

дела са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

(3x4) 

 1 2 3 4 5 6 

I ГРУПА ДЕЛОВА: МОТОР     

 1 Аксијални лежајеви 

коленастог вратила 

1    

 2 Основни лежај коленастог 

вратила 

1    

 3 Летећи лежај коленастог 

вратила 

1    

 4 Коленасто вратило 1    

 5 Кошуљице блока (хилзна) 1    

 7 Склоп клип и клипни 

прстенови 

1    

 9 Брегаста осовина 1    

 10 Чеп картера 1    

 11 Чеп за наливање уља 1    

 12 Кућиште брегасте осовине 1    

 13 Глава мотора 1    

 14 Брезон главе мотора (комплет) 1    

 15 Картер мотора 1    

 17 Клипњача 1    

 18 Мерач нивоа уља у мотору 1    

 19 Носач мотора-бочни 1    

 20 Носач мотора-задњи 1    

 21 Пумпа за уље 1    

 22 Ременица радилице 1    

 24 Вентил издувни 1    

 25 Вентил усисни 1    

 26 Вентилатор-главни 1    

 27 Вођице вентила 1    

 28 Замајац мотора 1    

 29 Ременица брегастог вратила 1    

 30 Зупчаник радилице 1    

 31 Заптивач декла вентила 1    



  

 

 
 

 32 Карике мотора 1    

 33 Гарнитура дихтунга мотора 1    

II СИСТЕМ ЗА ДОВОД ГОРИВА     

 1 Црева довода горива 1    

 2 Филтер горива 1    

 3 Резервоар горива 1    

 4 Уложак дизне 1    

 5 Чеп резервоара за гориво 1    

III ТРАНСМИСИЈА     

 1 брезон главчине 1    

 2 главчина точка - задња 1    

 3 Главчина точка- предња 1    

 4 јабучица ручице мењача 1    

 5 корпа квачила 1    

 6 ламела квачила 1    

 7 носач мењача 1    

 8 педала квачила 1    

 9 полуосовина Д 1    

 10 полуосовина Л 1    

 11 Зглоб полуосовине до мењача 1    

 12 Хомокинетички зглоб 1    

 13 потисни лезај 1    

 14 ручица мењача 1    

IV ВЕШАЊА И ТОЧКОВИ     

 1 амортизер предњег вешања 1    

 2 амортизер задњег вешања 1    

 3 брезон задњег точка копл. 1    

 4 Осцилујуће раме предњег 

точка 

1    

 5 Баланс штангла 1    

 6 гумице баланс штангле кпл 

(предње) 

1    

 7 лежај предњег точка 1    

 8 лежај задњег точка 1    

 9 Носач амортизера са лежајем 1    

 10 Опруге амортизера 1    

V УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ     

 1 Точак управљача-волан 1    

 2 вратило управљача 1    

 3 крај споне Д  1    

 4 крај споне Л  1    

 5 Крајница Д 1    

 6 Крајница Л 1    

 7 Летва волана 1    

VI КОЧИОНИ МЕХАНИЗАМ     

 1 главни кочиони цилиндар 1    

 2 Плочице предњих точкова 1    



  

 

 
 

 3 кочионе облоге задњег точка 1    

 4 предње кочионо црево Л+Д 1    

 5 Задње кочионо црево Л+Д 1    

 6 Кочиона клешта - предња 

Л+Д 

1    

 7 Добоши  1    

 8 Сајла ручне кочнице  1    

 9 Цилиндар точка 1    

 10 Посуда за УК уље 1    

VII ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА     

 1 алтернатор 12В 1    

 2 аутомат алнасера  1    

 3 аутомат мигаваца 12В 1    

 4 лежај алтернатора 1    

 5 реглер алтернатора 1    

 6 електро мотор вентилатора 

грејача кабине 

1    

 7 електро покретач комплет-

алнасер 

1    

 8 лампе осветљења за таблице 1    

 9 мотор брисача 1    

 10 Полуге брисача 1    

 11 намотаји статора алтернатора 1    

 12 намотаји статора 

електропокретача 

1    

 13 носач алтенатора 1    

 14 носач четкица ел. покретача 1    

 15 поклопац алтернатора 1    

 16 посуда за прање ветробрана 

са мотором 

1    

 17 посуда за антифриз 1    

 18 аутомат притиска уља у 

мотору 

1    

 19 аутомат температуре мотора 1    

 20 прекидач 4 мигавца 1    

 21 прекидач вентилатора 1    

 22 регулатор напона алтернатора 

12В 

1    

 23 Бендикс електро покретача 1    

 24 ременица алтенатора 1    

 25 ретровизори Л+Д 1    

 26 ротор електро покретача 1    

 27 ротор алтенатора 1    

 28 сирена 12В 1    

 29 сисице-прскалице за воду 1    

 30 стоп лампа Д 1    

 31 стоп лампа Л 1    

 32 аутомат стоп светла  1    



  

 

 
 

 33 грејач кабине са малим 

хладњаком кпл 

1    

 34 аутомат рикверц светла 1    

 35 фар десни (комплет) 1    

 36 фар леви (комплет) 1    

 37 Бонбина 1    

 38 Разводник паљења 1    

 39 Разводна капа 1    

 40 Разводна рука 1    

 41 Комутатор 1    

 42 Свећице мотора 1    

 43 Каблови свећица мотора 1    

VIII ЛИМАРИЈА, ОПРЕМА КАБИНЕ, 

СТАКЛА 

    

 1 блатобран Л + Д 1    

 2 бочно стакло на вратима Л+Д 1    

 3 браник предњи 1    

 4 браник задњи 1    

 5 брава врата - квака спољна 1    

 6 брава врата унутрашња кпл. 1    

 7 бравица врата касете за 

документа 

1    

 8 граничник за врата 1    

 9 кедер предњи - ветробранског 

стакло 

1    

 10 Подкрило Л+Д 1    

 11 предње ветробранско стакло 1    

 12 предњи везни лим 1    

 13 пумпа перача ветробранског 

стакла 

1    

 14 Подизач стакла Л+Д 1    

 15 ручица за отварање врата 

(унутрашња) 

1    

 16 украсна маска  1    

 17 врата Л+ Д кпл 1    

 18 задње ветробран стакло  1    

IX СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ     

 1 чеп резервоара расхладне 

течности 

1    

 2 хладњак 1    

 3 поклопац кућишта термостата 1    

 4 Термостат 1    

 5 Термодавач 1    

 6 водена пумпа кпл. 1    

 7 заптивач водене пумпе 1    

X ИЗДУВНИ И УСИСНИ СИСТЕМ     



  

 

 
 

 1 дихтунг - заптивач усисне 

гране до мотора 

1    

 2 гумени носач ауспуха 1    

 3 издувна грана 1    

 4 издувни лонац ауспуха 1    

 5 кућиште филтера ваздуха 1    

 6 прва издувна цев ауспуха 1    

 7 усисна грана 1    

 8 вијак издувне гране 1    

 9 Задњи издувни лонац 1    

Укупна цена за све ставке без ПДВ-а:  

Укупна износ ПДВ-а:  

Укупна цена за све ставке са ПДВ-ом:  

 

 
Укупна цена за све ставке без ПДВ-а(за све ставке из Партије 3):___________________________ 

Укупан износ ПДВ-а за све ставке(за све ставке из Партије 3):_____________________________ 

Укупна цена за све ставке са ПДВ-ом(за све ставке из Партије 3):___________________________ 

Упутство за попуњавање: 

У колони 5 уписати јединичну цену добра из понуде без ПДВ-а. 

У колони 6 уписати јединичну цену добра из понуде са ПДВ-ом. 

У колони 7 уписати укупну цену добара из понуде без ПДВ-а (количина x јединична цена добра из понуде 

без ПДВ) 

Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цена, тако да понуђена цена 

покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

Остале напомене:    

Као прихватљива ће се оценити само понуда оног понуђача који упише цене за све ставке како је предвиђено 

у табели. 

 

Број обрасца структуре цена: 

 

                

Датум:                                                                               Потпис и овера печатом понуђача 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

OBRAZAC STRUKTURE CENA 

       

PARTIJA 4. - PUTNIČKA VOZILA-STRANI PROGRAM 

PROGRAM PUTNIČKIH VOZILA- WV;RENAUL;CITROEN;ŠKODA 

       

RENAUL-MEGAN  1.5 DCI; 60KW    

Godina proizvodnje: 2003 god.    

Broj šasije: VF1BM0F0529320074    

redni 

broj 
naziv jed. mere 

Okvirne 

količine 

Cena 

rezervnog 

dela bez 

PDV-a 

Cena 

rezervnog 

dela sa PDV-

om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

1 Prednji amortizeri kom 1       

2 Zadnji amortizeri '' 1       

3 Šolje amortizera '' 1       

4 Prednji nosač motora '' 1       

5 Zadnji nosač motora '' 1       

6 Pumpa goriva u rezervoaru '' 1       

7 Korpa kvačila '' 1       

8 Lamela '' 1       

9 Potisni (druk) ležaj '' 1       

10 Zamajac '' 1       

11 Kočioni cilindar '' 1       

12 Ležaj točka '' 1       

13 Zglob do točka '' 1       

14 Zglob do menjača '' 1       

15 Mandzetna '' 1       

16 Zadnji silen blokovi '' 1       

17 Zadnji izduvni lonac '' 1       

18 Migavac-prednji '' 1       

19 Zadnje stop svetlo '' 1       

20 Automat migavca '' 1       

21 Klip sa karikama '' 1       

22 Uljna pumpa '' 1       

23 

Garnitura Dihtunga sa dihtungom 

glave '' 1       

24 Ventili (izduvni+usisni) garnitura 1       

25 Ležaji radilice garnitura 1       

26 Prednji podizači bočnog stakla kom 1       

27 Zadnji podizači bočnog stakla '' 1       

28 Ručica migavaca '' 1       

29 Sajla haube '' 1       



  

 

 
 

30 Sajla ručne kočnice '' 1       

31 Pločice kočnica-prednje garnitura 1       

32 Pločice kočnica-zadnje garnitura 1       

33 Diskovi kočnica (prednji) par 1       

34 Diskovi kočnica (zadnji) par 1       

35 Pk kaiš sa setom španera kom 1       

36 Zupčasti kaiš sa setom španera '' 1       

37 Vodena pumpa '' 1       

38 Hladnjak kabine '' 1       

39 Hladnjak motora '' 1       

40 Termodavač '' 1       

41 Turbina '' 1       

42 Alnaser '' 1       

43 Bendiks  alnasera '' 1       

44 Rotor alnasera '' 1       

45 Stator alnasera '' 1       

46 Četkice alnasera '' 1       

47 Nosač četkica '' 1       

48 Alternator '' 1       

49 Rotor alternatora '' 1       

50 Stator alternatora '' 1       

51 Diodna ploča '' 1       

52 Regler alternatora '' 1       

53 Ležaji alternatora (garnitura) '' 1       

54 Senzor teperature '' 1       

55 Senzor bregaste '' 1       

56 Viljuška vešanja-prednja leva '' 1       

57 Viljuška vešanja-prednja desna '' 1       

       

       

CITROEN XARA PIKASSO  2.0 HDI; 66KW – 2 kom.    

Godina proizvodnje: 2003 god.    

Broj šasije: VF7CHRHYB39536167    

Broj šasije: VF7CHRHYB39666221    

redni 

broj 
naziv jed. mere 

Okvirne 

količine 

Cena 

rezervnog 

dela bez 

PDV-a 

Cena 

rezervnog 

dela sa PDV-

om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

1 Sajla ručne kočnice kom 1       

2 Sajla kvačila '' 1       

3 Pločice kočnica (prednje) par 1       

4 Diskovi kočnica (prednji) par 1       

5 Prednji nosač motora '' 1       



  

 

 
 

6 Zadnji nosač motora '' 1       

7 Pk kaiš sa setom španera '' 1       

8 Zupčasti kaiš sa setom španera '' 1       

9 Vodena pumpa '' 1       

10 Pumpa goriva u rezervoaru '' 1       

11 Korpa kvačila '' 1       

12 Lamela '' 1       

13 Potisni (druk) ležaj '' 1       

14 Kočioni cilindar '' 1       

15 Ležaj točka-zadnji '' 1       

  Ležaj prednjeg točka sa glavčinom '' 1       

16 Zglob do točka '' 1       

17 Zglob do menjača '' 1       

18 Mandžetna '' 1       

19 Zadnji silen blokovi '' 1       

20 Zadnji izduvni lonac '' 1       

21 Mehanizam podizača stakla, levi '' 1       

22 

Silen blokovi sa čaurama zadnje 

torzije garnitura 1       

23 Pločice kočnica-zadnje '' 1       

24 Diskovi kočnica (zadnji) par 1       

25 Prednji amortizeri par 1       

26 Zadnji amortizeri par 1       

27 Šolje amortizera kom 1       

28 Migavac-prednji kom 1       

29 Zadnje stop svetlo kom 1       

30 Automat migavca kom 1       

31 Klip sa karikama garnitura 1       

32 

Garnitura Dihtunga sa dihtungom 

glave garnitura 1       

33 Ventili (izduvni + usisni) kom 1       

34 Ležaji radilice (leteći + osnovni) garnitura 1       

35 Hladnjak motora kom 1       

36 Hladnjak kabine '' 1       

37 Turbina  '' 1       

38 Davač temperature '' 1       

39 Prednji podizači bočnog stakla '' 1       

40 Zadnji podizači bočnog stakla '' 1       

41 Prekidač podizača stakla '' 1       

42 Ručica migavaca '' 1       

43 Alnaser '' 1       

44 Bendiks  alnasera '' 1       



  

 

 
 

45 Rotor alnasera '' 1       

46 Stator alnasera '' 1       

47 Četkice alnasera '' 1       

48 Nosač četkica '' 1       

49 Alternator '' 1       

50 Rotor alternatora '' 1       

51 Stator alternatora '' 1       

52 Diodna ploča '' 1       

53 Regler alternatora '' 1       

54 Ležaji alternatora (garnitura) '' 1       

       

ŠKODA OKTAVIA 1.9 TDI; 74KW    

Godina proizvodnje: 2007 god.    

Broj šasije: TMBDS41U088846937    

redni 

broj 
naziv jed. mere 

Okvirne 

količine 

Cena 

rezervnog 

dela bez 

PDV-a 

Cena 

rezervnog 

dela sa PDV-

om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

1 Sajla ručne kočnice kom 1       

2 Cilindar kvačila '' 1       

3 Pločice kočnica (prednje) par 1       

4 Diskovi kočnica (prednji) kom 1       

5 Šolje amortizera '' 1       

6 Prednji nosač motora '' 1       

7 Zadnji nosač motora '' 1       

8 Pk kaiš sa setom španera '' 1       

9 Zupčasti kaiš sa setom španera '' 1       

10 Vodena pumpa '' 1       

11 Pumpa goriva u rezervoaru '' 1       

12 Kočioni cilindar-glavni '' 1       

13 Ležaj prednjeg točka '' 1       

14 Ležaj zadnjeg točka '' 1       

15 Zglob do točka '' 1       

16 Zglob do menjača '' 1       

17 Mandzetna '' 1       

18 Zadnji silen blokovi '' 1       

19 Zadnji izduvni lonac '' 1       

20 Migavac-prednji '' 1       

21 Prekidač podizača stakla '' 1       

22 Silen blokovi zadnje torzije garnitura 1       

23 Glavni kočioni cilindar kom 1       

24 Pumpa ABS-a '' 1       

25 Senzor ABS-a (prednji) '' 1       



  

 

 
 

26 Senzor ABS-a (zadnji) '' 1       

27 Servo aparat '' 1       

28 Pločice kočnica-zadnje par 1       

29 Diskovi kočnica (zadnji) par 1       

30 Prednji amortizeri par 1       

31 Zadnji amortizeri par 1       

32 

Set kvačila (korpa, lamela i druk 

ležaj) garnitura 1       

33 Plivajući zamajac kom 1       

34 Zadnje stop svetlo kom 1       

35 Klip sa karikama set 1       

36 Karike set 1       

37 

Garnitura Dihtunga sa dihtungom 

glave kom 1       

38 Ventili (izduvni + usisni) garnitura 1       

39 Ležaji radilice (leteći + osnovni) garnitura 1       

40 Hidro podizač kom 1       

41 Tandem pumpa '' 1       

42 Bregasta osovina '' 1       

43 Hladnjak motora '' 1       

44 Hladnjak kabine '' 1       

45 Senzor teperature '' 1       

46 EGR ventil '' 1       

47 Turbina '' 1       

48 Alnaser '' 1       

49 Bendiks  alnasera '' 1       

50 Rotor alnasera '' 1       

51 Stator alnasera '' 1       

52 Četkice alnasera '' 1       

53 Nosač četkica '' 1       

54 Alternator '' 1       

55 Rotor alternatora '' 1       

56 Stator alternatora '' 1       

57 Diodna ploča '' 1       

58 Regler alternatora '' 1       

59 Ležaji alternatora (garnitura) '' 1       

60 Plivajuća remenica '' 1       

61 Prednji podizači bočnog stakla -levi '' 1       

62 Prednji podizači bočnog stakla -desni '' 1       

63 Zadnji podizači bočnog stakla '' 1       

64 Ručica migavaca '' 1       

65 Protokomer '' 1       



  

 

 
 

66 Senzor nivoa ulja '' 1       

67 Senzor radilice '' 1       

68 Termostat '' 1       

       

       

       

       

ŠKODA FABIA 1.4 TDI; 51KW – 2 kom    

Godina proizvodnje: 2009 god.    

Broj šasije: TMBGE45J3A3124093    

Broj šasije: TMBGE45J9A3090046    

redni 

broj 
naziv jed. mere 

Okvirne 

količine 

Cena 

rezervnog 

dela bez 

PDV-a 

Cena 

rezervnog 

dela sa PDV-

om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

1 Sajla ručne kočnice kom 1       

2 Cilindar kvačila kom 1       

3 Pločice kočnica (prednje) par 1       

4 Diskovi kočnica (prednji) kom 1       

5 Šolje amortizera kom 1       

6 Prednji nosač motora kom 1       

7 Zadnji nosač motora kom 1       

8 Pk kaiš sa setom španera kom 1       

9 Zupčasti kaiš sa setom španera kom 1       

10 Vodena pumpa kom 1       

11 Pumpa goriva u rezervoaru kom 1       

12 Kočioni cilindar-glavni kom 1       

13 Ležaj točka kom 1       

14 Zglob do točka kom 1       

15 Zglob do menjača kom 1       

16 Mandzetna kom 1       

17 Zadnji silen blokovi kom 1       

18 Zadnji izduvni lonac kom 1       

19 Migavac-prednji kom 1       

20 Prekidač podizača stakla kom 1       

21 Silen blokovi zadnje torzije garnitura 1       

22 Pločice kočnica-zadnje par 1       

23 Diskovi kočnica (zadnji) par 1       

24 Prednji amortizeri par 1       

25 Zadnji amortizeri par 1       

26 

Set kvačila (korpa, lamela i druk 

ležaj) garnitura 1       

27 Plivajući zamajac kom 1       

28 Zadnje stop svetlo kom 1       



  

 

 
 

29 Klip sa karikama kom 1       

30 

Garnitura Dihtunga sa dihtungom 

glave kom 1       

31 Ventili (izduvni + usisni) garnitura 1       

32 Ležaji radilice (leteći + osnovni) garnitura 1       

33 Hidro podizač kom 1       

34 Bregasta osovina kom 1       

35 Hladnjak motora kom 1       

36 Hladnjak kabine kom 1       

37 Senzor bregaste kom 1       

38 Senzor pritiska turbine kom 1       

39 Prednji podizači bočnog stakla -levi kom 1       

40 Prednji podizači bočnog stakla -desni kom 1       

41 Zadnji podizači bočnog stakla kom 1       

42 Ručica migavaca kom 1       

43 Protokomer kom 1       

44 Senzor nivoa ulja kom 1       

45 Senzor radilice kom 1       

46 Termostat kom 1       

47 EGR ventil kom 1       

48 Turbina kom 1       

49 Alnaser kom 1       

50 Bendiks  alnasera kom 1       

51 Rotor alnasera kom 1       

52 Stator alnasera kom 1       

53 Četkice alnasera kom 1       

54 Nosač četkica kom 1       

55 Alternator kom 1       

56 Rotor alternatora kom 1       

57 Stator alternatora kom 1       

58 Diodna ploča kom 1       

59 Regler alternatora kom 1       

60 Ležaji alternatora (garnitura) kom 1       

61 Plivajuća remenica kom 1       

       
 

 

 

 

 

 

 

        

       
CITROEN BERLINGO  1.9D; 51KW    



  

 

 
 

Godina proizvodnje: 2004 god.    

Broj šasije: VF7GBWJYB94144596    

redni 

broj 
naziv jed. mere 

Okvirne 

količine 

Cena 

rezervnog 

dela bez 

PDV-a 

Cena 

rezervnog 

dela sa PDV-

om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

1 Sajla ručne kočnice kom 1       

2 Sajla kvačila '' 1       

3 Pločice kočnica (prednje) par 1       

4 Diskovi kočnica (prednji) par 1       

5 Prednji nosač motora '' 1       

6 Zadnji nosač motora '' 1       

7 Pk kaiš sa setom španera '' 1       

8 Zupčasti kaiš sa setom španera '' 1       

9 Vodena pumpa '' 1       

10 Pumpa goriva u rezervoaru '' 1       

11 Korpa kvačila '' 1       

12 Lamela '' 1       

13 Potisni (druk) ležaj '' 1       

14 Kočioni cilindar '' 1       

15 Ležaj točka '' 1       

16 Zglob do točka '' 1       

17 Zglob do menjača '' 1       

18 Mandzetna '' 1       

19 Zadnji silen blokovi '' 1       

20 Zadnji izduvni lonac '' 1       

21 Mehanizam podizača stakla, levi '' 1       

22 

Silen blokovi sa čaurama zadnje 

torzije garnitura 1       

23 Pločice kočnica-zadnje '' 1       

24 Diskovi kočnica (zadnji) par 1       

25 Prednji amortizeri par 1       

26 Zadnji amortizeri par 1       

27 Šolje amortizera kom 1       

28 Migavac-prednji kom 1       

29 Zadnje stop svetlo kom 1       

30 Automat migavca kom 1       

31 Klip sa karikama garnitura 1       

32 

Garnitura Dihtunga sa dihtungom 

glave garnitura 1       

33 Ventili (izduvni + usisni) kom 1       

34 Ležaji radilice (leteći + osnovni) garnitura 1       

35 Hladnjak motora kom 1       



  

 

 
 

36 Hladnjak kabine '' 1       

37 Turbina  '' 1       

38 Davač temperature '' 1       

39 Prednji podizači bočnog stakla '' 1       

40 Zadnji podizači bočnog stakla '' 1       

41 Prekidač podizača stakla '' 1       

42 Ručica migavaca '' 1       

43 Alnaser '' 1       

44 Bendiks alnasera '' 1       

45 Rotor alnasera '' 1       

46 Stator alnasera '' 1       

47 Četkice alnasera '' 1       

48 Nosač četkica '' 1       

49 Čaure alnasera garnitura 1       

50 Alternator '' 1       

51 Rotor alternatora '' 1       

52 Stator alternatora '' 1       

53 Diodna ploča '' 1       

54 Regler alternatora '' 1       

55 Ležaji alternatora (garnitura) '' 1       

       

       

       

VOLKSWAGEN, VW CADDY 1.9 SDI; 51KW    

Godina proizvodnje: 2005 god.    

Broj šasije: WV1ZZZ2KZ6X038434    

redni 

broj 
naziv jed. mere 

Okvirne 

količine 

Cena 

rezervnog 

dela bez 

PDV-a 

Cena 

rezervnog 

dela sa PDV-

om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

1 Sajla ručne kočnice kom 1       

2 Cilindar kvačila kom 1       

3 Pločice kočnica (prednje) par 1       

4 Diskovi kočnica (prednji) kom 1       

5 Šolje amortizera kom 1       

6 Prednji nosač motora kom 1       

7 Zadnji nosač motora kom 1       

8 Pk kaiš sa setom španera kom 1       

9 Zupčasti kaiš sa setom španera kom 1       

10 Vodena pumpa kom 1       

11 Pumpa goriva u rezervoaru kom 1       

12 Kočioni cilindar-glavni kom 1       

13 Ležaj točka kom 1       



  

 

 
 

14 Zglob do točka kom 1       

15 Zglob do menjača kom 1       

16 Mandzetna kom 1       

17 Zadnji silen blokovi kom 1       

18 Zadnji izduvni lonac kom 1       

19 Migavac-prednji kom 1       

20 Prekidač podizača stakla kom 1       

21 Silen blokovi zadnje torzije garnitura 1       

22 Pločice kočnica-zadnje par 1       

23 Diskovi kočnica (zadnji) par 1       

24 Prednji amortizeri par 1       

25 Zadnji amortizeri par 1       

26 

Set kvačila (korpa, lamela i druk 

ležaj) garnitura 1       

27 Plivajući zamajac kom 1       

28 Zadnje stop svetlo-levo kom 1       

  Zadnje stop svetlo-desno kom 1       

  Dodatno stop svetlo zadnjih vrata           

29 Klip sa karikama kom 1       

30 

Garnitura Dihtunga sa dihtungom 

glave kom 1       

31 Ventili (izduvni + usisni) garnitura 1       

32 Ležaji radilice (leteći + osnovni) garnitura 1       

33 Hidro podizač kom 1       

34 Bregasta osovina kom 1       

35 Hladnjak motora kom 1       

36 Hladnjak kabine kom 1       

37 Senzor bregaste kom 1       

38 Senzor pritiska turbine kom 1       

39 Prednji podizači bočnog stakla -levi kom 1       

40 Prednji podizači bočnog stakla -desni kom 1       

41 Zadnji podizači bočnog stakla kom 1       

42 Ručica migavaca kom 1       

43 Protokomer kom 1       

44 Senzor nivoa ulja kom 1       

45 Senzor radilice kom 1       

46 Termostat kom 1       

47 EGR ventil kom 1       

48 Turbina kom 1       

49 Alnaser kom 1       

50 Bendiks  alnasera kom 1       

51 Rotor alnasera kom 1       



  

 

 
 

52 Stator alnasera kom 1       

53 Četkice alnasera kom 1       

54 Nosač četkica kom 1       

55 Alternator kom 1       

56 Rotor alternatora kom 1       

57 Stator alternatora kom 1       

58 Diodna ploča kom 1       

59 Regler alternatora kom 1       

60 Ležaji alternatora (garnitura) kom 1       

61 Plivajuća remenica kom 1       

       

       

       

VOLKSWAGEN, VW CADDY 1.6 TDI;  75 KW    

Godina proizvodnje: 2011 god.    

Broj šasije: WV1ZZZ2KZBX246612    

redni 

broj 
naziv jed. mere 

Okvirne 

količine 

Cena 

rezervnog 

dela bez 

PDV-a 

Cena 

rezervnog 

dela sa PDV-

om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

1 Sajla ručne kočnice kom 1       

2 Cilindar kvačila kom 1       

3 Pločice kočnica (prednje) par 1       

4 Diskovi kočnica (prednji) kom 1       

5 Šolje amortizera kom 1       

6 Prednji nosač motora kom 1       

7 Zadnji nosač motora kom 1       

8 Pk kaiš sa setom španera kom 1       

9 Zupčasti kaiš sa setom španera kom 1       

10 Vodena pumpa kom 1       

11 Pumpa goriva u rezervoaru kom 1       

12 Kočioni cilindar-glavni kom 1       

13 Ležaj točka kom 1       

14 Zglob do točka kom 1       

15 Zglob do menjača kom 1       

16 Mandzetna kom 1       

17 Zadnji silen blokovi kom 1       

18 Zadnji izduvni lonac kom 1       

19 Migavac-prednji kom 1       

20 Prekidač podizača stakla kom 1       

21 Silen blokovi zadnje torzije garnitura 1       

22 Pločice kočnica-zadnje par 1       

23 Diskovi kočnica (zadnji) par 1       



  

 

 
 

24 Prednji amortizeri par 1       

25 Zadnji amortizeri par 1       

26 

Set kvačila (korpa, lamela i druk 

ležaj) garnitura 1       

27 Plivajući zamajac kom 1       

28 Zadnje stop svetlo kom 1       

29 Klip sa karikama kom 1       

30 

Garnitura Dihtunga sa dihtungom 

glave kom 1       

31 Ventili (izduvni + usisni) garnitura 1       

32 Ležaji radilice (leteći + osnovni) garnitura 1       

33 Hidro podizač kom 1       

34 Bregasta osovina kom 1       

35 Hladnjak motora kom 1       

36 Hladnjak kabine kom 1       

37 Senzor bregaste kom 1       

38 Senzor pritiska turbine kom 1       

39 Prednji podizači bočnog stakla -levi kom 1       

40 Prednji podizači bočnog stakla -desni kom 1       

41 Zadnji podizači bočnog stakla kom 1       

42 Ručica migavaca kom 1       

43 Protokomer kom 1       

44 Senzor nivoa ulja kom 1       

45 Senzor radilice kom 1       

46 Termostat kom 1       

47 EGR ventil kom 1       

48 Turbina kom 1       

49 Alnaser kom 1       

50 Bendiks  alnasera kom 1       

51 Rotor alnasera kom 1       

52 Stator alnasera kom 1       

53 Četkice alnasera kom 1       

54 Nosač četkica kom 1       

55 Alternator kom 1       

56 Rotor alternatora kom 1       

57 Stator alternatora kom 1       

58 Diodna ploča kom 1       

59 Regler alternatora kom 1       

60 Ležaji alternatora (garnitura) kom 1       

61 Plivajuća remenica kom 1       

       

       

       



  

 

 
 

VOLKSWAGEN, VW TRANSPORTER 2.0 TDI; 75KW    

Godina proizvodnje: 2014 god.    

Broj šasije: WV1ZZZ7HZEH069092    

redni 

broj 
naziv jed. mere 

Okvirne 

količine 

Cena 

rezervnog 

dela bez 

PDV-a 

Cena 

rezervnog 

dela sa PDV-

om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

1 Sajla ručne kočnice kom 1       

2 Cilindar kvačila kom 1       

3 Pločice kočnica (prednje) par 1       

4 Diskovi kočnica (prednji) kom 1       

5 Šolje amortizera kom 1       

6 Prednji nosač motora kom 1       

7 Zadnji nosač motora kom 1       

8 Pk kaiš sa setom španera kom 1       

9 Zupčasti kaiš sa setom španera kom 1       

10 Vodena pumpa kom 1       

11 Pumpa goriva u rezervoaru kom 1       

12 Kočioni cilindar-glavni kom 1       

13 Ležaj točka kom 1       

14 Zglob do točka kom 1       

15 Zglob do menjača kom 1       

16 Mandzetna kom 1       

17 Zadnji silen blokovi kom 1       

18 Zadnji izduvni lonac kom 1       

19 Migavac-prednji kom 1       

20 Prekidač podizača stakla kom 1       

21 Silen blokovi zadnje torzije garnitura 1       

22 Pločice kočnica-zadnje par 1       

23 Diskovi kočnica (zadnji) par 1       

24 Prednji amortizeri par 1       

25 Zadnji amortizeri par 1       

26 

Set kvačila (korpa, lamela i druk 

ležaj) garnitura 1       

27 Plivajući zamajac kom 1       

28 Zadnje stop svetlo kom 1       

29 Klip sa karikama kom 1       

30 

Garnitura Dihtunga sa dihtungom 

glave kom 1       

31 Ventili (izduvni + usisni) garnitura 1       

32 Ležaji radilice (leteći + osnovni) garnitura 1       

33 Hidro podizač kom 1       

34 Bregasta osovina kom 1       



  

 

 
 

35 Hladnjak motora kom 1       

36 Hladnjak kabine kom 1       

37 Senzor bregaste kom 1       

38 Senzor pritiska turbine kom 1       

39 Prednji podizači bočnog stakla -levi kom 1       

40 Prednji podizači bočnog stakla -desni kom 1       

41 Zadnji podizači bočnog stakla kom 1       

42 Ručica migavaca kom 1       

43 Protokomer kom 1       

44 Senzor nivoa ulja kom 1       

45 Senzor radilice kom 1       

46 Termostat kom 1       

47 EGR ventil kom 1       

48 Turbina kom 1       

49 Alnaser kom 1       

50 Bendiks  alnasera kom 1       

51 Rotor alnasera kom 1       

52 Stator alnasera kom 1       

53 Četkice alnasera kom 1       

54 Nosač četkica kom 1       

55 Alternator kom 1       

56 Rotor alternatora kom 1       

57 Stator alternatora kom 1       

58 Diodna ploča kom 1       

59 Regler alternatora kom 1       

60 Ležaji alternatora (garnitura) kom 1       

61 Plivajuća remenica kom 1       

Ukupna cena za sve stavke iz obrasca strukture cena bez PDV-a:   

Ukupn iznos PDV-a za sve stavke iz obrasca strukture cena:   

Ukupna cena za sve stavke iz obrasca strukture cena sa PDV-om:   

 

 

 

Укупна цена за све ставке без ПДВ-а (за све ставке из Партије 4):___________________________ 

Укупан износ ПДВ-а за све ставке(за све ставке из Партије 4):_____________________________ 

Укупна цена за све ставке са ПДВ-ом(за све ставке из Партије 4):___________________________ 

Упутство за попуњавање: 

У колони 5 уписати јединичну цену добра из понуде без ПДВ. 



  

 

 
 

У колони 6 уписати јединичну цену добра из понуде са ПДВ. 

У колони 7 уписати укупну цену добара из понуде без ПДВ (колочина x јединична цена добра из понуде без 

ПДВ) 

Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цена, тако да понуђена цена 

покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

Остале напомене:    

Као прихватљива ће се оценити само понуда оног понуђача који упише цене за све ставке како је предвиђено 

у табели. 

 

Број обрасца структуре цена: 

 

                

Датум:                                                                               Потпис и овера печатом понуђача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

Партија 5: Трактори 

 

 

IMT – 8 kom.    

redni 

broj 
naziv 

jed. 

mere 
kom 

Cena 

rezervnog 

dela bez 

PDV-a 

Cena 

rezervnog 

dela sa 

PDV-om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

(cena x 

količina) 

1 Električni uređaji i instalacije      

1 
Kontrolna sijalica punjenja 

alternatora kom 1    

2 Kutija za keramičke osigurače '' 1    

2a Kutija za ubodne osigurače '' 1    

3 Osigurač keramički 16A '' 1    

4 Osigurač keramički 25A '' 1    

5 Potezni prekidač '' 1    

6 Prekidač migavaca '' 1    

7 Grajač motora12V '' 1    

8 Automat migavca12V '' 1    

9 Prekidač paljenja svetla sa buks '' 1    

10 Prekidač paljenja-start '' 1    

11 Prekidač stop svetla mehanički '' 1    

12 Prekidač kontakta sigurnosni '' 1    

13 Zaštitna guma sigurno.prekidača '' 1    

14 Sirena jednoglasna 12V '' 1    

15 Motor brisača '' 1    

16 Ručica brisača sa metlicom '' 1    

17 Redna klema 6 polova '' 1    

18 Ampermetar 12V '' 1    

19 Manometar pritiska ulja u motor '' 1    

20 Manometar pritiska vazduha  '' 1    

21 Termometar mehanički 1m '' 1    

22 Traktometar  '' 1    

23 Sajla traktometra '' 1    

24 Indikator pritiska ulja M8x1 '' 1    

25 Alternator 14V 33A '' 1    

26 Rotor alternatora '' 1    

27 Stator alternatora '' 1    

28 Regler alternatora '' 1    

29 Anlaser 12V 3 kW '' 1    



  

 

 
 

30 Automat anlasera '' 1    

31 Bendiks anlasera '' 1    

 
32 Rotor anlasera '' 1    

33 Nosač četkica '' 1    

34 Čaura anlasera '' 1    

35 Četkica anlasera 12V 3kW '' 1    

36 Far prednji traktorski '' 1    

37 Far radni sa prekidačem '' 1    

38 Far radni četvrtasti '' 1    

39 Električna instalacija '' 1    

40 Stop lampa leva pravougaona '' 1    

41 Stop lampa desna pravougaona '' 1    

42 Stop lampa leva zaobljena '' 1    

43 Stop lampa desna zaobljena '' 1    

44 Stop lampa leva četvrtasta '' 1    

45 Stop lampa desna četvrtasta '' 1    

46 Sijalica 12V 1.2W 2X4.6d - ubodna '' 1    

47 Sijalica 12V 2W BA7s '' 1    

48 Sijalica 12V 4W BA9s '' 1    

49 Sijalica 12V 4W BA15s '' 1    

50 Sijalica 12V C 5W SV8.5 - sulfudna '' 1    

51 Sijalica 12V C 10W SV8.5 - sulfudna '' 1    

52 Sijalica 12V P 21W BA15s '' 1    

53 Sijalica 12V P 21/5W BA15s '' 1    

54 Sijalica 12V P 35W BA20s '' 1    

55 

Sijalica 12V R2 45/40 W P45t-41 sa 

šeširom '' 1    

56 

Sijalica 12V P 35/30 W BA20d - bez 

šešira '' 1    

57 Sijalica 12V H1 55 W P14.5s '' 1    

58 Sijalica 12V H3 55 W PK22s '' 1    

59 Sijalica 12V H4 60/55 W P43t-38 '' 1    

60 Sijalica 12V H7 55 W Px26d '' 1    

61 Utičnica VII polna ženska-metalna '' 1    

62 Utičnica VII polna ženska-plastična '' 1    

63 Utikač VII polni muški-metalni '' 1    

64 Rotaciono svetlo 12V 55W H3 '' 1    

65 Rotaciono svetlo-staklo '' 1    

66 Rotaciono svetlo 12V 55W H3 sa magnet '' 1    



  

 

 
 

67 Rotaciono svetlo 12V - LED      

 

 

2 Motorna grupa      

1 Poklopac kućišta termostata motora kom 1    

2 Kućište termostata '' 1    

3 Klipnjača motora '' 1    

4 Navrtka klipnjače motora '' 1    

5 Vijak klipnjače motora '' 1    

6 Čaura klipnjače motora M ojačana '' 1    

7 Čaura klipnjače motora M '' 1    

8 Glava motora M33 puna '' 1    

9 Klackalica klavijature motora M desna '' 1    

10 Klackalica klavijature motora M leva '' 1    

11 Čaura klackalice klavijature motora M '' 1    

12 Klavijatura motora M33 '' 1    

13 Podizač motora M '' 1    

14 Vijak podizača ventila motora M '' 1    

15 Navrtka vijka podizača ventila motora M '' 1    

16 Uvrtanja glave motora M '' 1    

17 Pumpa za ulje motora M33 '' 1    

18 Remenica radilice motora M13mm '' 1    

19 Radilica motora M33 '' 1    

20 Venac zamajca motora M Z 115 '' 1    

21 Vijak zamajca motora M '' 1    

22 Osigurač vijka motora '' 1    

23 Izduvna grana motora '' 1    

24 Izduvni lonac motora M33-donji '' 1    

25 Izduvni lonac motora M33-emajliran '' 1    

26 Šelna auspuha '' 1    

27 Koleno auspuha '' 1    

28 Sklop za jedan cilndar FI 91.48 '' 1    

29 Cilindarska košulja motora FI 91.48 '' 1    

30 Karike klipa motora '' 1    

31 Klip motora gar 1    

32 Nosač filtera ilja motora M '' 1    

33 Merač nivoa ulja u motoru M33 '' 1    

34 Čep korita motora M '' 1    

35 Čep za sipanje ulja stari tip '' 1    



  

 

 
 

36 Zupčanik razvoda motora M33 sa čaurom '' 1    

 

 

37 Čaura medjuzupčanika razvoda motora M kom 1    

38 Osovina klavijature motora M33 '' 1    

39 

Semering radilice prednji 57,3x76,15x12,7 

silikonski 
'' 1    

40 

Semering radilice zadnji 133,3x158,7x11,5 

silikonski 
'' 1    

41 

Kućište zadnjeg dela radilice sa 

semeringom - silikonsko 
'' 1    

3 Sistem za dovod goriva 
     

1 AC pumpa '' 1    

2 Sito AC pumpe sa čašicom '' 1    

3 Slavina rezervoara goriva na rezervoaru '' 1    

4 Filter goriva KPL fini '' 1    

5 Filter goriva KPL grubi sa čašicom '' 1    

6 Gornji poklopac prečistača goriva '' 1    

7 Donji poklopac finog prečistača goriva '' 1    

8 Ventil prelivni na BOS pumpi M12 '' 1    

9 Cevi visokog pritiska M33  '' 1    

10 Pumpa visokog pritiska goriva DPA M33 '' 1    

11 Hidraulična glava pumpe DPA M33 '' 1    

12 

Rasteretni ventil pumpe visokog pritiska 

M33 '' 1    

13 Opruga dizne M33 '' 1    

14 Uložak dizne  '' 1    

15 Čep filtera goriva 14x1,5 '' 1    

4 Rashladni sistem motora      

1 Ventilator hladnjaka PVC '' 1    

2 Pumpa za vodu motora M33 '' 1    

3 Semering pumpe za vodu '' 1    

4 Osovinica pumpe za vodu motora '' 1    

5 Radno kolo pumpe za vodu motora '' 1    

6 Lim pumpe za vodu '' 1    

7 Priključak vodene pumpe aluminijumski '' 1    

8 Cev vode '' 1    

9 Creva rashladnog sistema gar 1    

 

 



  

 

 
 

  

10 Crevo usisno malo '' 1    

11 Crevo usisno veliko '' 1    

12 Čep hladnjaka za vodu '' 1    

13 Hladnjak za vodu '' 1    

14 Slavina za ispuštanje vode iz bloka '' 1    

15 Slavina za ispuštanje vode iz hladnjaka '' 1    

16 Termostat motora M '' 1    

5 Korpa kvačila 
'' 1 

   

1 Lamela korpe kvačila hidraulična '' 1    

2 Osovinica korpe kvačila-duža '' 1    

3 Osovinica korpe kvačila-ravna '' 1    

4 Osovinica korpe kvačila-kraća '' 1    

5 Poluga korpe kvačila '' 1    

6 Poluge korpe kvačila-sklop '' 1    

7 Spojka korpe kvačila '' 1    

8 Ležaj kvačila 555.24.010 '' 1    

9 Nosač ležaja kvačila '' 1    

10 Opruga povratka ležaja kvačila '' 1    

11 Čaura osovine pedale kvačila '' 1    

6 Hidraulika       

1 Poklopac hidraulika '' 1    

2 Sklop balansne opruge hidraulika '' 1    

3 

Sklop vretena sa pečurkom i viljuške 

hidraulik '' 1    

4 Vreteno sa pečurkom balansne opruge '' 1    

5 Balansna opruga hidraulika '' 1    

6 Solja balansne opruge hidraulika '' 1    

7 Navrtka balansne opruge hidraulika '' 1    

8 Zaštitna guma balansne opruge hidraulika '' 1    

9 Čaura podiznog vratila hidraulika '' 1    

10 Vratilo podizno hidraulika '' 1    

11 Rame hidraulika '' 1    

12 Izbrazdana čaura sa krakom hidraulika '' 1    

13 Klip cilindra hidraulika Fi 76 '' 1     

14 Karike klipa hidraulika Fi 76,2 - set '' 1     

15 Klipnjača klipa hidraulika '' 1     

16 Cilindar hidraulika '' 1     

17 Poklopac cevi hidraulika '' 1     



  

 

 
 

18 Cev pumpe hidraulika - duža '' 1     

19 Cev pumpe hidraulika - kraća '' 1     

20 Merač nivoa ulja u diferencijalu '' 1     

21 Pumpa hidraulika '' 1     

22 Držač pumpe hidraulika '' 1     

23 

Set za repariranje hid. Pumpe IMT  

Fi 23mm '' 1    

 

24 Ekscentar vratilo pumpe hidraulika '' 1     

25 Kućište pumpe hidraulika - prednje '' 1     

26 Kućište pumpe hidraulika - zadnje '' 1     

27 Kućište ventila pumpe hidraulika Fi 23 '' 1     

28 Kulisa pumpe hidraulika Fi 23 '' 1     

29 Oscilator pumpe hidraulika '' 1     

30 Spojnica ožebljena na pumpi hidraulika '' 1     

31 Dvokraka poluga pumpe hidraulika '' 1     

32 Karike pumpe hidraulika Fi 23 set 4kom '' 1     

33 Klizni kamen pumpe hidraulika '' 1     

34 Ventil razvodni pumpe hidraulika '' 1     

35 Ventil sigurnosni pumpe hidraulika '' 1     

36 Ventil kućišta pumpe hidraulika '' 1     

37 

Osovinica sa navojem donje traktorske 

polug '' 1    

 

38 Topling hidraulika '' 1     

39 Preklopni osigurač '' 1     

40 Lanac stabilizatorski '' 1     

41 Ugaoni nosač stabilizatorskog lanca-desni '' 1     

42 Ugaoni nosač stabilizatorskog lanca-desni '' 1     

43 Poluga podizna-vinta '' 1     

 

 

 

7 Menjač   

Cena 

rezervnog 

dela bez 

PDV-a 

Cena 

rezervnog 

dela sa 

PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

(cena x 

količina) 

1 Gumena manžetna ručice menjača '' 1    

2 Osigurač konusne opruge palice menjača '' 1    

3 Nosač reduktora spori-brzi hod '' 1    

4 Sunčani zupčanik nosača satelita '' 1    

5 Glavčina reduktora spori brzi hod '' 1    

6 

Prednji poklopac reduktora spori brzi 

hod '' 1    



  

 

 
 

7 Zadnji poklopac reduktora spori brzi hod '' 1    

8 Siljci i opruge menjača '' 1    

9 Šolja ručice menjača '' 1    

10 Viljuška menjača za sve brzine '' 1    

11 Vratilo spojničko Z-18 puno '' 1    

12 Vratilo spojničko T-18 šuplje '' 1    

13 Vratilo glavno menjača '' 1    

14 Zupčanik Z-23 '' 1    

15 Zupčanik Z-13/21 rikverc '' 1    

16 Zupčanik Z-33 '' 1    

17 Zupčanik Z-45 '' 1    

18 Zupčanik Z-50 '' 1    

8 Diferencijal      

1 

Konusno tanjirasti zupčanik diferencijala 

37/6 '' 1    

2 Vijak tanjirastog zupčanika diferencijala '' 1    

3 

Navrtka vijka za tanjirast zupčanik 

diferencijal '' 1    

4 Krst diferencijala '' 1    

5 

Osigurač na kraju konusnog zupčanika 

diferencijala '' 1    

6 

Osigurač navrtke konusnog zupčanika 

diferencijala '' 1    

7 

Podloške sunčanog zupčanika 

diferencijala set 2    

8 Podloške trkača diferencijala set 4     

9 Spojnica diferencijala-sigurnosna '' 1    

10 Zupčanik sunčani diferencijala Z-16 '' 1    

11 Zupčanik - trkač diferencijala Z-10 '' 1    

12 Srce diferencijala '' 1    

 

 

 

13 
Kandža za uključivanje blokade 

diferencijala '' 
1    

14 Viljuška blokade diferencijala '' 1    

9 Kočioni sistem      

1 Doboš kočioni '' 1    

2 Kočiona pakna sa metalom '' 1    

3 Obloge kočnice '' 1    

4 Opruge i iglice pakni '' 1    



  

 

 
 

5 Povratna opruga pakne u točku-duža '' 1    

6 Povratna opruga pakne u točku-kraća '' 1    

7 Čaura pedale kočnice-manja '' 1    

8 Čaura pedale kočnice-veća '' 1    

10 Priključno vratilo      

1 Vratilo izlazno kardana '' 1    

2 Semering priključnog vratila '' 1    

3 Ležaj SCE 108 WTW '' 1    

4 Ležaj SCE 228 '' 1    

5 Semering 44.4*68.3*19.4 '' 1    

11 Prednji most traktora      

1 Loptasti oslonac upornika '' 1    

2 Vijak prednjeg mosta duži '' 1    

3 Vijak prednjeg mosta kraći '' 1    

4 Vijak prednjeg točka '' 1    

5 Čaura rukavca Fi 32 set 4     

6 Čaura centralna trapa-manja '' 1    

7 Čaura centralna trapa-veća '' 1    

8 Centralna osovina trapa '' 1    

9 Centralna  '' 1    

10 Glavčina prednjeg točka '' 1    

11 Ratkapna glavčine prednjeg točka '' 1    

12 Ležaj aksijalni rukavca '' 1    

13 

Zaptivni gumeni prsten gore na 

rukavcu '' 1    

14 Rukavac prednjeg točka-desni '' 1    

15 Rukavac prednjeg točka-levi '' 1    

16 

Podloška sa zubom do navrtke 

rukavca '' 1    

17 Navrtka krunasta rukavca '' 1    

       

 

12 Filteri       

1 Filter goriva fini '' 1    

2 Filter goriva grubi '' 1    

3 Filter ulja motora '' 1    

4 Filter vazduha komplet '' 1    

5 Predfilter prečistača vazduha-kapa '' 1    

6 Cev predprečistača filtera vazduha '' 1    



  

 

 
 

7 Umetak prečistača vazduha-žičani '' 1    

13 Limarija      

1 Maska hladnjaka haube '' 1    

2 Nosač fara-levi '' 1    

3 Nosač fara-desni '' 1    

4 Stranica haube-desna '' 1    

5 Stranica haube-desna '' 1    

6 Hvatač obrtni haube sa ručicom '' 1    

7 Hvatač obrtni maske '' 1    

8 Vijak maske haube '' 1    

9 Znak u prednjoj maski '' 1    

10 Kabina-komplet sa staklima i kederima '' 1    

11 Nosači kabine '' 1    

12 

Stakla-komplet (bočna-4kom, prednje 

vetrobransko i zadnje vetrobransko) '' 1    

13 Staklo prednje vetrobransko-šoferka '' 1    

14 Staklo prednje-donje levo '' 1    

15 Staklo prednje-donje desno '' 1    

16 Staklo bočno-levo '' 1    

17 Staklo bočno-desno '' 1    

18 Staklo vrata gornje-levo '' 1    

19 Staklo vrata donje-levo '' 1    

20 Staklo vrata gornje-desno '' 1    

21 Staklo vrata donje-desno '' 1    

22 Staklo zadnje vetrobransko-šoferka '' 1    

23 Kederi-komplet za celu kabinu '' 1    

24 Kederi-po dužnom metru m 1    

25 Nalepnica IMT 539 '' 1    

14 Sedište ''     

1 Sedište traktora  '' 1    

15 Kardani i krstevi kardana      

1 Krst kardana 18x47 '' 1    

2 Krsta kardana 22x55 '' 1    

3 Krst kardana 24x61 '' 1    

4 Krst kardana 27x70 '' 1    

5 Kardan 740mm krst 22x54 '' 1    

6 Kardan 800mm krst 22x54 '' 1    

7 Kardan 1200mm krst 22x54 '' 1    

8 Kardan 950mmkrst 30,2x92 sa disk '' 1    



  

 

 
 

lamelom 

 

 

 

 

 

Program: CASE-IH  CS 86 

redni 

broj 
naziv jed. mere kom. 

Cena 

rezervnog 

dela bez 

PDV-a 

Cena 

rezervno

g dela sa 

PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

(cena x 

količina) 

1 Filter ulja kom 1    

2 Filter goriva  '' 1    

3 Filter hidrauličnog ulja '' 1    

4 AC pumpa '' 1    

5 Vodena pumpa '' 1    

6 Lamela kvačila '' 1    

7 Druk ležaj '' 1    

8 Korpa kvačila '' 1    

9 Remen ventilatora '' 1    

10 Pancirna creva goriva  '' 1    

11 Creva za vodu garnitura 1    

12 Uložak dizne kom 1    

13 Cevi visokog pritiska komplet 1    

14 Pumpa hidraulična kom 1    

15 Četkice anlasera '' 1    

16 Automat anlasera '' 1    

17 Rotor anlasera '' 1    

18 Stator anlasera '' 1    

19 Bendiks anlasera '' 1    

20 Biksne  garnitura 1    

21 Stator alternatora '' 1    

22 Rotor alternatora '' 1    

23 Diodna ploča alternatora '' 1    

24 Regler alternatora '' 1    

25 Poluosovina-prednja leva '' 1    

26 Poluosovina-prednja desna '' 1    

Ukupna cena za sve stavke bez PDV-a:  

 Ukupan iznos PDV-a:  

Ukupna cena za sve stavke sa PDV-om:  
 

 



  

 

 
 

Укупна цена за све ставке без ПДВ-а(за све ставке из Партије 5):___________________________ 

Укупан износ ПДВ-а за све ставке(за све ставке из Партије 5):_____________________________ 

Укупна цена за све ставке са ПДВ-ом(за све ставке из Партије 5):___________________________ 

 

Упутство за попуњавање: 

У колони 5 уписати јединичну цену добра из понуде без ПДВ. 

У колони 6 уписати јединичну цену добра из понуде са ПДВ. 

У колони 7 уписати укупну цену добара из понуде без ПДВ (колочина x јединична цена 

добра из понуде без ПДВ) 

Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цена, тако да 

понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

Остале напомене:    

Као прихватљива ће се оценити само понуда оног понуђача који упише цене за све ставке 

како је предвиђено у табели. 

 

Број обрасца структуре цена: 

 

                

Датум:                                                                               Потпис и овера печатом понуђача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

PARTIJA 6. Nadgradnja komunalnih vozila tipa ,,RESOR” 

OBRAZAC STRUKTURE CENA 

 1. Bravarija  

Red. 

broj 

Naziv dela Jedinica 

mere 

(sve po 

jednom 

komadu) 

 Cena 

rezervnog 

dela bez 

PDV-a 

 Cena 

rezervnog 

dela sa 

PDV-om 

 Ukupna 

cena bez 

PDV-a  

(cena X 

količina) 

1 Tefloni potisne ploče  kom       
2 Osovinica ( bolcni ) 

cilindra zadnjih vrata 

(gornji) 

kom 

      
3 Osovina kolica (gornja) kom       
4 Osovina  kolica (donja) kom       
5 Kolica (nova) kom       
6 Kašika (nova) kom       
7 Nosač papuče za radnike  kom       
8 Papuča za radnike  kom       
9 Opruge nosača papuče  kom       
10 Bolcni zadnjih vrata  kom       
11 Poluge za zabravljivanje 

zadnjih vrata  

kom 

      

 2. Elektrika 

Red. Naziv Jedinica       
broj dela mere       

1 Prekidač krajnji  kom       

2 Induktivni prekidač kom       

 3. Hidraulika 

Red. Naziv Jedinica       
broj dela mere       

1 Elektromagnetni ventil  kom       
2 Ventil sigurnosti kom       
3 Komandni blok  kom       
4 Blok za upavljanje  kom       
5 Nepovratni ventil kom       
6 Ventil pritiska sigurnosni  kom       
7 Hidraulični ventil 

istovarne ploče  

kom 

      
8 Komandni ventil kom       
9 Hidrauličan cilindar 

kolica  

kom 
      



  

 

 
 

10 Hidraulični cilindar 

istisne ploče  

kom 

      

4. Pumpe za vodu 

1 Pumpa visokog pritiska 

za pranje ulica-

Vatrosprem 

kom 

      
2 Pumpa visokog pritiska 

za pranje ulica-Jastrebac 

Niš 

kom 

      

Ukupna cena bez PDV-a (za sve stavke)   

Obračunati PDV (za sve stavke)   

Ukupna cena sa PDV-om (za sve stavke)   

 

Укупна цена за све ставке без ПДВ-а (за све ставке из Партије 6):___________________________ 

Укупан износ ПДВ-а за све ставке(за све ставке из Партије 6):_____________________________ 

Укупна цена за све ставке са ПДВ-ом(за све ставке из Партије 6):___________________________ 

Упутство за попуњавање: 

У колони 4 уписати јединичну цену добра из понуде без ПДВ. 

У колони 5 уписати јединичну цену добра из понуде са ПДВ. 

У колони 6 уписати укупну цену добара из понуде без ПДВ (колочина x јединична цена 

добра из понуде без ПДВ) 

Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цена, тако да 

понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

Остале напомене:    

Као прихватљива ће се оценити само понуда оног понуђача који упише цене за све ставке 

како је предвиђено у табели. 

 

Број обрасца структуре цена: 

 

                

Датум:                                                                               Потпис и овера печатом понуђача 

 



  

 

 
 

PARTIJA 7. Nadgradnja komunalnih vozila tipa ,,ATRIK” 

OBRAZAC STRUKTURE CENA 

 1. Bravarija  

Red. broj Kataloški broj Naziv dela 

Jedinica 

mere (sve 

po jednom 

komadu) 

 Cena 

rezervnog 

dela bez 

PDV-a 

 Cena 

rezervnog 

dela sa 

PDV-om 

 Ukupna 

cena bez 

PDV-a  

cena X 

količina 

1 PI43044 Tefloni potisne 

ploče 

(1200×60×30) 

kom 

      
2 PI41597 Tefloni lifta celera kom       
3 PI39509 Osovinica ( bolcni ) 

cilindra zadnjih 

vrata (gornji) 

kom 

      
4 PI39508 Sklop osigurača 

osovinice cilindra 

vrata ( gornji) 

kom 

      
5 PI44101 Sklop osigurača 

osovinice cilindra 

vrata (donji) 

kom 

      
6 PI30535 U-profil (vođice 

lifta celera) 

kom 

      
7 PI44089 Osovina kolica 

(gornja) 

kom 

      
8 PI44088 Osovina  kolica 

(donja) 

kom 

      
9 PI49366 Kolica (nova) kom       
10 PI44081 Kašika (nova) kom       
11 PI53630 Rolna kolica 

(gornja) 

kom 
      

12 PI53632 Rolna kolica 

(donja) 

kom 
      

13 PI30912 Viljuška celera kom       
14 PI46555 Nosač papuče za 

radnike  

kom 

      

15 MA94317 Papuča za radnike  kom       
16 PI44015 Klizači rolni kolica 

(60×8) 

kom 

      
17 PI30902 Viljuška celera sa 

osiguračima (leva) 

kom 

      
18 PI30903 Viljuška celera sa 

osiguračima (desna) 

kom 

      



  

 

 
 

19 MA96901 Opruge klackalica 

(spoljna) 

kom 

      

20 MA96415 Opruge klackalica 

(unutrašnja) 

kom 

      
21 MA96901 Opruge nosača 

papuče  

kom 

      
22 PI41939 Bolcni zadnjih vrata  kom       
23 PI44099 Poluge za 

zabravljivanje 

zadnjih vrata  

kom 

      
24 PI30604 Bolcni mehanizma 

celera  

kom 

      
25 PI30567 Osigurač viljuške 

celera  

kom 

      

26 PI46764 Opruga viljuške 

celera  

kom 

      
27 PI51416 Mehanizam celera  kom       
28 PI40755 Opruga mehanizma 

klackalice  

kom 

      
29 PI50782 Bolcni prelamanja  kom       
30 PI41793 Osovina rolni  kom       
31 PI52057 Klackalice KPL kom       
32 PI52063 Klackalice  kom       
33 PI51069 Naslon istresača kom       
34 MA96041 Preklopnik-bravica kom       
35 PI53262 Točak MS kom       
36 PI45134 Bolcni kom       
37 MA 94412 Čaura kom       
38 MA 94324 Čaura kom       
              
              

 2. Elektrika 

Red. broj Kataloški broj Naziv dela 
Jedinica 

mere 

 Cena 

rezervnog 

dela bez 

PDV-a 

 Cena 

rezervnog 

dela sa 

PDV-om 

 Ukupna 

cena bez 

PDV-a  

cena X 

količina 

1 MA95845 Podnožje + led + 

stikalni element  

kom 

      
2 MA91667 Element kontakt  kom       
3 MA91668 Element kontakt  kom       
4 MA94349 Kabal sa 

konektorom  

kom 
      

5 MA95403 Element kontakta 

ZB4BZ102 

kom 

      



  

 

 
 

(088938) 

6 MA95402 Element kontakta 

ZB4BZ101 

(088937) 

kom 

      
7 MA96200 Prekidač krajnji 

(029928) 

kom 

      
8 MA95466 Prekidač - crveni 

ZB4 BA4 (088747) 

kom 

      
9 MA95504 Glava tipke - modra 

ZB4 BA6 (088749) 

kom 

      
10 MA95467 Glava tipke - bela 

ZB4BW313 

kom 

      
11 MA95503 Glava tipke - crna  kom       
12 MA95469 Glava tipke - zelena 

ZB4BW333 

kom 

      
13 MA95460 Induktivni prekidač kom       
  BES 516-300-

S249-S249-S4-

D 

122731   

      
14 MA94976 Rele 

programatora,dupli 

kom 

      
  RP420024 24V2 8A         

15 MA94819 Rele programatora kom       
  RP310024 24V 16A         

16 MA95781 Kabal sa 

konektorom  

kom 
      

  XZCP1241L5           
17 MA96041 Preklopnik - bravica  kom       
  ZB4 BG2 

088921 

    
      

18 MA95463 Glava preklopnika - 

crna  

kom 

      
  ZB4 BD2 

088893 

( prekidač )   

      
19 MA95462 Glava tipke - crvena kom       
  ZB4BS54 

088874   

  

      
20 MA95553 Prekidač - tipka kom       
  ZB2BS54           

21 MA96468 
Glava tipke - zelena 

kom 
      

  ZB4 BA3 

089547   

  
      

22 MA96040 
Glava tipke - žuta 

kom 
      

  ZB4BC5 
  

        



  

 

 
 

088846 

23 MA95844 Glava preklopnika - 

crna 

kom       
  ZB4BD3         

24 MA95310 Podnožje relea kom       
  YRT 78626           

25 MA96883 Induktivni prekidač kom       
  127015           

26 MA99686 Prekidač element - 

zeleni 

kom 

      
  ZBE101 8947           

27 MA99687 Prekidač element - 

crveni 

kom       
ZBE102 8948       

28 MA99613                      

ZB4BZ009 
Nosač element 

kontakta 

kom 

      
29 MA95780 Kabal sa 

konektorom 

M12/180° (10m) 

kom 

      
30 MA94626 Konektor sa kablom 

4×0.5mm² ( 

DANFUS) 

kom 

      
31 MA95854 Element kontakta 

(NC - crveni) 

kom 

      

32 MA102806 Senzor stopice  kom       
              

 3. Hidraulika 

Red. Kataloški Naziv Jedinica       
broj broj dela mere       

1 MA96934 Elektromagnetni 

ventil ON/OFF  

kom 

      
2 MA96156 Proporcionalni 

ventil  

kom 
      

3 MA93937 Ventil sigurnosti kom       
4 MA95654 Komandni blok 

PVG 32 

kom 

      
5 MA 94085 Blok za upavljanje  kom       

6 MA 95193 Nepovratni ventil kom       
7 MA91660 Ventil pritiska 

sigurnosni  

kom 

      
8 MA 91655 Ventil sigurnosni 

(Celer) 

kom 

      
9 MA 94323 Hidraulični ventil 

istovarne ploče  

kom 

      
10 MA 93 565 Hidraulični ventil 

smerni el. napojni  

kom 

      



  

 

 
 

11 MA 95741 Hidraulični ventil 

smerni 

(proporcionalni) 

kom 

      

12 MA 93468 Komandni ventil kom       
13 PI 44110 Hidrauličan cilindar 

kolica  

kom 

      
14 PI 44113 Hidraulični cilindar 

podizača celera  

kom 

      
15 MA96196 Hidraulični cilindar 

istisne ploče  

kom 

      
              

 4. Đžoistici 

Red. Kataloški Naziv Jedinica       
broj broj dela mere       

1 MA94398 

Ručica đžoistika 

kom       
  155B4210       
2 MA97170 

Ručica đžoistika 

kom       
  155U2605       

 5. Elektronika 

Red. Kataloški Naziv Jedinica       
broj broj dela mere       

1 MA96392 Mikroprocesor kom       
2 MA95309 Programator modul kom       
3 P100808 Ručica đžoistika 

univerzalna 

kom 

      
4 MA98199 Ručica kom       

Ukupna cena bez PDV-a (za sve stavke)   

Obračunati PDV (za sve stavke)   

Ukupna cena sa PDV-om (za sve stavke)   

 

Упутство за попуњавање: 

У колони 5 уписати јединичну цену добра из понуде без ПДВ. 

У колони 6 уписати јединичну цену добра из понуде са ПДВ. 

У колони 7 уписати укупну цену добара из понуде без ПДВ (колочина x јединична цена 

добра из понуде без ПДВ) 

Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цена, тако да 

понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 



  

 

 
 

Остале напомене:    

Као прихватљива ће се оценити само понуда оног понуђача који упише цене за све ставке 

како је предвиђено у табели. 

Број обрасца структуре цена: 

 

                

Датум:                                                                               Потпис и овера печатом понуђа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 
 

PARTIJA 8: MAŠINE ZA KOŠENJE TRAVE 

 

OBRAZAC STRUKTURE CENA 

 

 

DELOVI MOTORA LA 300 

redni 

broj 
naziv jed. mere kom. 

Cena 

rezervnog 

dela bez PDV-

a 

Cena 

rezervnog 

dela sa PDV-

om 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

(cena x količina) 

1 Karike klipa motora (standard) kom 1    

2 Klip motora (standard) '' 1    

3 Karburator motora '' 1    

4 Mehanizam palenja motora '' 1    

5 Uže palenja motora '' 1    

6 Bobina motora '' 1    

7 Rezervoar goriva '' 1    

8 Ventil motora-usisni '' 1    

9 Ventil motora-izduvni '' 1    

10 Bregasta osovina '' 1    

11 Motor komplet 1    

12 
Motor-dizel odgovarajući, koji 

odgovara nadgradnji K 700 
kom 2    

Ukupna cena za sve stavke bez PDV-a:  

 Ukupan iznos PDV-a:  

Ukupna cena za sve stavke sa PDV-om:  

 

 

  

NADGRADNJA KOSAČICE - K 700 
BLOK SIGNAL SKRETNICE MIN NIŠ 

   
 

redni 

broj 
naziv 

jed. 

mere 
kom. 

Cena 

rezervnog dela 

bez PDV-a 

Cena 

rezervnog dela 

sa PDV-om 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

(cena x količina) 

1 Nož kosačice kom 1    

2 Remenica noža '' 1    

3 Vratilo noža '' 1    

4 Ležište vratila noža '' 1    

5 Unutrašnja remenica '' 1    

6 Klinasti kaiš '' 1    

7 Remenica kaiša '' 1    

8 Fiksni deo leve spojnice '' 1    

9 Pomerljivi deo leve spojnice '' 1    

10 Fiksni deo desne spojnice '' 1    



  

 

 
 

11 Pomerljivi deo desne spojnice '' 1    

12 Sajla gasa '' 1    

13 Sajla za kretanje  '' 1    

14 Sajla za nož '' 1    

15 Reduktor kosačice (pužni) '' 1    

16 Pogonski točak - zadnji '' 1    

17 Točak prednji '' 1    

18 Viljuška prednjeg točka '' 1    

19 Konični prenosnik-komplet '' 1    

20 Zupčanik sa prirubnicom '' 1    

21 Guma spoljna - 300-4D-47 '' 1    

22 Guma unutrašnja '' 1    

23 Ležaj 6201 '' 1    

24 Ležaj 6004 '' 1    

25 Ležaj 6304 '' 1    

Ukupna cena za sve stavke bez PDV-a:  

 Ukupan iznos PDV-a:  

Ukupna cena za sve stavke sa PDV-om:  

 

 

 
KOSAČICA: AGROMEHANIKA - AGT 830  

redni 

broj 
naziv jed. mere kom. 

Cena rezervnog 

dela bez PDV-a 

Cena rezervnog 

dela sa PDV-om 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

(cena x količina) 

1 Filter ulja kom 1    

2 Filter goriva '' 1    

3 Filter vazduha '' 1    

4 Duhtung glave '' 1    

5 Hidropodizači '' 1    

6 Šipka hidropodizača '' 1    

7 Set kvačila '' 1    

8 Grejač motora '' 1    

9 Filter ulja hidraulika '' 1    

10 Nož kosačice '' 1    

Ukupna cena za sve stavke bez PDV-a:  

 Ukupan iznos PDV-a:  

Ukupna cena za sve stavke sa PDV-om:  

 

 

 

 



  

 

 
 

AČICA: ANTONIO CARRARA TTR 4400     

redni 

broj 
naziv 

jed. 

mere 
kom. 

Cena 

rezervnog 

dela bez 

PDV-a 

Cena 

rezervnog 

dela sa PDV-

om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

(cena x 

količina) 

1 Filter ulja kom 1    

2 Filter goriva '' 1    

3 Filter vazduha '' 1    

4 Filter ulja hidrauličkog '' 1    

5 Zglob poluosovine '' 1    

6 Glavčina poluosovine '' 1    

7 Turbina za kupljenje trave '' 1    

8 Noževi kosačice '' 1    

9 Nosači noževa kosačice '' 1    

10 Osovina noža kosačice '' 1    

11 Remenica noža kosačice '' 1    

12 Rukavac poluosovine '' 1    

13 Zglob poluosovine '' 1    

14 Kućište poluosovine (truba)-desno '' 1    

15 Kućište poluosovine (truba)-levo '' 1    

16 Pk kaiš sa setom španera '' 1    

17 Zupčasti kaiš sa setom španera '' 1    

18 Vodena pumpa '' 1    

19 Hladnjak kabine '' 1    

20 Hladnjak motora '' 1    

21 Termodavač '' 1    

22 Turbina '' 1    

23 Korpa kvačila '' 1    

24 Lamela '' 1    

25 Potisni (druk) ležaj '' 1    

26 Zamajac '' 1    

27 Kočioni cilindar '' 1    

28 Anlaser-komplet '' 1    

29 Bendikas anlasera '' 1    

30 Četkice anlasera '' 1    

31 Rotor anlasera '' 1    

32 Stator anlasera '' 1    

33 Čaure anlasera '' 1    

34 Automat anlasera '' 1    

35 Alternator '' 1    

36 Rotor alternatora '' 1    



  

 

 
 

37 Stator alternatora '' 1    

38 Diodna ploča '' 1    

39 Regler alternatora '' 1    

40 Ležaji alternatora (garnitura) '' 1    

41 Far-prednji levi '' 1    

42 Far-prednji desni '' 1    

43 Migavac-prednji levi '' 1    

44 Migavac-prednji desni '' 1    

45 Zadnje stop svetlo-levo '' 1    

46 Zadnje stop svetlo-desno '' 1    

47 Automat migavca '' 1    

48 Klip sa karikama gar. 1    

49 Uljna pumpa kom 1    

50 Garnitura Dihtunga sa dihtungom glave gar. 1    

51 Ventili (izduvni+usisni) gar. 1    

52 Ležaji radilice gar. 1    

53 Prednja šoferka kom 1    

54 Zadnje gornje staklo kabine kom 1    

55 Zadnje donje staklo kabine kom 1    

56 Staklo levi vrata kom 1    

57 Levo bočno staklo-fiksno kom 1    

58 Staklo desni vrata kom 1    

59 Desno bočno staklo-fiksno kom 1    

60 Keder oko stakala m 1    

Ukupna cena za sve stavke bez PDV-a:  

 Ukupan iznos PDV-a:  

Ukupna cena za sve stavke sa PDV-om:  

 

 

 

 

KOSAČICA: KIOTI CK 35 HST     

redni 

broj 
naziv 

jed. 

mere 
kom. 

Cena 

rezervnog 

dela bez 

PDV-a 

Cena 

rezervnog 

dela sa PDV-

om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

(cena x količina) 

1 Filter ulja kom 1    

2 Filter goriva '' 1    

3 Filter vazduha '' 1    

4 Zglob poluosovine '' 1    

5 Glavčina poluosovine '' 1    

6 Turbina za kupljenje trave '' 1    



  

 

 
 

7 Noževi kosačice '' 1    

8 Nosači noževa kosačice '' 1    

9 Osovina noža kosačice '' 1    

10 Remenica noža kosačice '' 1    

Ukupna cena za sve stavke bez PDV-a:  

 Ukupan iznos PDV-a:  

Ukupna cena za sve stavke sa PDV-om:  

 

 

 

KOSAČICA: BCS-MATRA 205, fabrički br.  A000933696    

redni 

broj 
naziv 

jed. 

mere 
kom. 

Cena 

rezervnog 

dela bez 

PDV-a 

Cena 

rezervnog 

dela sa PDV-

om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

(cena x količina) 

1 Filter ulja kom 1    

2 Filter goriva '' 1    

3 Filter vazduha '' 1    

 Filter hidraulike      

4 Zglob poluosovine '' 1    

5 Glavčina poluosovine '' 1    

6 Turbina za kupljenje trave '' 1    

7 Noževi kosačice '' 1    

8 Nosači noževa kosačice '' 1    

9 Osovina noža kosačice '' 1    

10 Remenica noža kosačice '' 1    

Ukupna cena za sve stavke bez PDV-a:  

 Ukupan iznos PDV-a:  

Ukupna cena za sve stavke sa PDV-om:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 
DELOVI ZA TARUP-INO BREŽICE, ELITE L160    

redni 

broj 
naziv 

kataloški 

broj 

jed. 

mere 
kom. 

Cena rezervnog 

dela bez PDV-a 

Cena 

rezervnog 

dela sa PDV-

om 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

(cena x količina) 

1 Kladivo 011806 kom 1    

2 Vijak M14x93 017322 '' 1    

3 Matica sam 010204 '' 1    

4 Sanka leva 015175 '' 1    

5 Sanka desna  015174 '' 1    

6 Kaiš 010447 '' 1    

7 Rotor 160KLA 017458 '' 1    

8 Valjak zadnji 011733 '' 1    

9 Sklopka elve 100760 '' 1    

10 Remenica 130/80-3 011912 '' 1    

11 Ležaj sa kućištem  011927 '' 1    

12 Kućište ležaja levo 010753 '' 1    

13 Kućište ležaja desno 010754 '' 1    

14 Štitnik kaiša 010973 '' 1    

15 Zavesica 140 010769 '' 1    

16 Reduktor 311-500PS 019966 '' 1    

17 Čistač 010742 '' 1    

Ukupna cena za sve stavke bez PDV-a:  

 Ukupan iznos PDV-a:  

Ukupna cena za sve stavke sa PDV-om:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

DELOVI ZA TARUP-ZANON, TRV 1150     

redni 

broj 
naziv 

kataloški 

broj 

jed. 

mere 
kom. 

Cena 

rezervnog dela 

bez PDV-a 

Cena 

rezervnog dela 

sa PDV-om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

(cena x količina) 

1 Čekići  5350038 kom 1    

2 Vijak M20x120-č10.9 5315093 '' 1    

3 Matica 5324010 '' 1    

4 Sanka leva 3230559 '' 1    

5 Sanka desna  3230559 '' 1    

6 Kaiš   5354044 '' 1    

7 Rotor  3230505 '' 1    

8 Valjak zadnji 3230330 '' 1    

9 Sklopka  5356002 '' 1    

10 Remenica  5353088 '' 1    

11 Ležaj sa kućištem  5364004 '' 1    

12 Kućište ležaja levo 3230352 '' 1    

13 Kućište ležaja desno 3230351 '' 1    

14 Štitnik kaiša 3230560 '' 1    

15 Zavesica  5226309 '' 1    

16 Reduktor  2020040 '' 1    

17 Čistač 3230566 '' 1    

Ukupna cena za sve stavke bez PDV-a:  

 Ukupan iznos PDV-a:  

Ukupna cena za sve stavke sa PDV-om:  

 

 

 
DELOVI ZA TARUP-BERTI, AF 145      

redni 

broj 
naziv 

kataloški 

broj 

jed. 

mere 
kom. 

Cena 

rezervnog dela 

bez PDV-a 

Cena 

rezervnog dela 

sa PDV-om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

(cena x količina) 

1 Čekići   kom 1    

2 Vijak M20x120-č10.9  '' 1    

3 Matica  '' 1    

4 Sanka leva  '' 1    

5 Sanka desna   '' 1    

6 Kaiš  „SPB 1250LW“  '' 1    

7 Rotor   '' 1    

8 Valjak zadnji  '' 1    

9 Sklopka   '' 1    

10 Remenica   '' 1    



  

 

 
 

11 Ležaj sa kućištem   '' 1    

12 Kućište ležaja levo  '' 1    

13 Kućište ležaja desno  '' 1    

14 Štitnik kaiša  '' 1    

15 Zavesica   '' 1    

16 Reduktor   '' 1    

17 Čistač  '' 1    

Ukupna cena za sve stavke bez PDV-a:  

 Ukupan iznos PDV-a:  

Ukupna cena za sve stavke sa PDV-om:  

 

 

Tabela u kojoj treba iskazati ,,Ukupne cene” za sve radne mašine koje su predmet Obrazca strukture iz 

Partije 8: 

 

Ukupna cena za sve stavke bez PDV-a:  

 Ukupan iznos PDV-a:  

Ukupna cena za sve stavke sa PDV-om:  

 

Упутство за попуњавање: 

У колони 5 уписати јединичну цену добра из понуде без ПДВ. 

У колони 6 уписати јединичну цену добра из понуде са ПДВ. 

У колони 7 уписати укупну цену добара из понуде без ПДВ (колочина x јединична цена 

добра из понуде без ПДВ) 

 

Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цена, тако да 

понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

 

Остале напомене:    

Као прихватљива ће се оценити само понуда оног понуђача који упише цене за све ставке 

како је предвиђено у табели. 

 

Број обрасца структуре цена: 

               

Датум:                                                                               Потпис и овера печатом понуђача 

 



  

 

 
 

 

 

PARTIJA 9: Rezervni delovi za program  ,,HUSQVARNA” 

OBRAZAC STRUKTURE CENA 

9.1. ТРИМЕР ,,HUSQVARNA – 535 RXT”  

Red. 

broj 
Rezervni deo 

Količina 

(kom) 

Cena rezervnog 

dela bez PDV-a 

Cena rezervnog 

dela sa PDV-om 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

(3*4) 

1 2 3 4 5 6 

1 Karburator 1    

2 Nosač karburatora 1    

3 Crevo karburatora 1    

4 Pumpa karburatora 1    

5 Sajla gasa 1    

6 Poluga sauha 1    

7 Svećica 1    

8 Kapa za svećicu (gumena) 1    

9 Krimer guma 1    

10 Igličasti ventil 1    

11 Membrane karburatora 1    

12 Mehanizam paljenja (starter) 1    

13 Kotur kanapa 1    

14 Uže paljenja motora 1    

15 Jezičak 1    

16 Prenosna glava 1    

17 Klip komplet 1    

18 Cilindar 1    

19 Karika motora 1    

20 Zaptivka cilindra 1    

21 Radilica 1    

22 Ležaji radilice 1    

23 Igličasti ležaj male pesnice 1    

24 Semering radilice 1    

25 Magnet 1    

26 Elektronika 1    

27 Kvačilo 1    

28 Obloga kardana 1    

29 Kardan 1    

30 Amortizer rezervoara 1    

31 Rezervoar goriva 1    



  

 

 
 

32 Filter fazduha 1    

33 Fulter goriva 1    

34 Crevo goriva 1    

35 Ručka 1    

36 Držač ručki 1    

37 Prelivno crevo 1    

38 Auspuh 1    

 
 

 

9.2. TRIMER  ,,OLEO-MAC 755 MASTER” 

Red. 

broj 
Rezervni deo 

Količina 

(kom) 

Cena rezervnog 

dela bez PDV-a 

Cena rezervnog 

dela sa PDV-om 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

(3*4) 

1 2 3 4 5 6 

1 Karburator 1    

2 Nosač karburatora 1    

3 Crevo karburatora 1    

4 Pumpa karburatora 1    

5 Sajla gasa 1    

6 Poluga sauha 1    

7 Svećica 1    

8 Kapa za svećicu (gumena) 1    

9 Krimer guma 1    

10 Igličasti ventil 1    

11 Membrane karburatora 1    

12 Mehanizam paljenja (starter) 1    

13 Kotur kanapa 1    

14 Uže paljenja motora 1    

15 Jezičak 1    

16 Prenosna glava 1    

17 Klip komplet 1    

18 Cilindar 1    

19 Radilica 1    

20 Ležaji radilice 1    

21 Karike motora 1    

22 Zaptivka cilindra 1    

23 Igličasti ležaj male pesnice 1    

24 Semering radilice 1    

25 Magnet 1    



  

 

 
 

26 Elektronika 1    

27 Kvačilo 1    

28 Obloga kardana 1    

29 Kardan 1    

30 Amortizer rezervoara 1    

31 Rezervoar goriva 1    

32 Filter fazduha 1    

33 Fulter goriva 1    

34 Crevo goriva 1    

35 Ručka 1    

36 Držač ručki 1    

37 Prelivno crevo 1    

38 Auspuh 1    

 
 

 

9.3. TRIMER  ,,OLE-MAC 746 T” 

Red. 

broj 
Rezervni deo 

Količina 

(kom) 

Cena rezervnog 

dela bez PDV-a 

Cena rezervnog 

dela sa PDV-om 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

(3*4) 

1 2 3 4 5 6 

1. Karburator 1    

2. Crevo karburatora 1    

3. Pumpa karburatora 1    

4. Sajla gasa 1    

5. Poluga sauha 1    

6. Svećica 1    

7 Kapa za svećicu (gumena) 1    

8 Krimer guma 1    

9 Igličasti ventil 1    

10 Membrane karburatora 1    

11 Mehanizam paljenja (starter) 1    

12 Kotur kanapa 1    

13 Uže paljenja motora 1    

14 Jezičak 1    

15 Prenosna glava 1    

16 Klip komplet 1    

17 Cilindar 1    

18 Radilica 1    

19 Ležaji radilice 1    



  

 

 
 

20 Igličasti ležaj male pesnice 1    

21 Semering radilice 1    

22 Magnet 1    

23 Elektronika 1    

24 Kvačilo 1    

25 Obloga kardana 1    

26 Kardan 1    

27 Amortizer rezervoara 1    

28 Rezervoar goriva 1    

29 Filter fazduha 1    

30 Fulter goriva 1    

31 Crevo goriva 1    

32 Ručka 1    

33 Držač ručki 1    

34 Prelivno crevo 1    

35 Auspuh 1    

 
 

 

9.4. MOTORNI DUVAČ ,,OLEO-MAC BV 300” 

Red. 

broj 
Rezervni deo 

Količina 

(kom) 

Cena rezervnog 

dela bez PDV-a 

Cena rezervnog 

dela sa PDV-om 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

(3*4) 

1 2 3 4 5 6 

1. Karburator 1    

2. Crevo karburatora 1    

3. Pumpa karburatora 1    

4. Sajla gasa 1    

5. Poluga sauha 1    

6. Svećica 1    

7 Kapa za svećicu (gumena) 1    

8 Krimer guma 1    

9 Igličasti ventil 1    

10 Membrane karburatora 1    

11 Mehanizam paljenja (starter) 1    

12 Kotur kanapa 1    

13 Uže paljenja motora 1    

14 Jezičak 1    

15 Prenosna glava 1    

16 Klip komplet 1    



  

 

 
 

17 Cilindar 1    

18 Radilica 1    

19 Ležaji radilice 1    

20 Igličasti ležaj male pesnice 1    

21 Semering radilice 1    

22 Garnitura dihtunga 1    

23 Magnet 1    

24 Elektronika 1    

25 Turbina 1    

26 Amortizer rezervoara 1    

27 Rezervoar goriva 1    

28 Filter fazduha 1    

29 Fulter goriva 1    

30 Crevo goriva 1    

31 Auspuh 1    

 
 

 

9.5. Prateći potrošni materijal 

Red. 

broj 
Rezervni deo 

Količina 

(kom) 

Cena rezervnog 

dela bez PDV-a 

Cena rezervnog 

dela sa PDV-om 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

(3*4) 

1 2 3 4 5 6 

1. Kanap za starter 3,5mm 1    

2. Kanap za starter 4mm 1    

3. Kanap za starter 5mm 1    

4. Mast za trimi glavu (tuba 250g) 1    

5. Svećice 503235108 1    

6. Svećice 574519601 1    

7 Uprtač (leđni kaiš) “trio balans” 1    

8 Zaštitne naičare 1    

9 Vizir za lice sa mrežicom  1    

10 Vizir providni (bezbojni) 

polikarbonat 
1    

SERVISIRANJE RADNIH MAŠINA  

Rad servisera (cenu iskazati po radnom času):  

Ukupna cena za sve stavke bez PDV-a:  

 Ukupan iznos PDV-a:  

Ukupna cena za sve stavke sa PDV-om:  

 
 



  

 

 
 

 

Број обрасца структуре цена: 

                

Датум:                                                                               Потпис и овера печатом понуђача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 ОБРАЗАЦ  - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ     
ПАРТИЈА 10 
ЈАВНА НАБАВКА 1.1.5 / 2020 ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ "STIHL"    

Тип уређаја:моторна тестера 041 AV     

       

Ред.бр. Назив резервног дела Каталошки број 
Јед. 
мере 

Oквирнa 
 

количина 

Јединична 
 цена без 

 ПДВ 

Јединична 
 цена са 

 ПДВ 

              

1 Амортизер   ком 5     

2 Амортизер   ком 5     

3 Амортизер   ком 5     

4 Амортизер    ком 5     

5 Ауспух   ком 2     

6 Водилица ланца   ком 5     

7 Гарнитура дихтунга са семеринзима   ком 3     

8 Декло мача   ком 3     

9 Електроника   ком 2     

10 Звоно квачила   ком 2     

11 Импулс црево   ком 3     

12 Карбуратор   ком 2     

13 Карика   ком 10     

14 Квачило   ком 2     

15 Клип   ком 3     

16 Котур стартера   ком 3     

17 Кример   ком 2     

18 Кукица стартера   ком 10     

19 Ланчаник   ком 5     

20 Лежај   ком 3     

21 Лежај   ком 3     

22 Опруга квачила   ком 15     

23 Опруга стартера   ком 3     

24 Осигурач   ком 5     

25 Осигурач   ком 5     

26 Подлошка   ком 5     

27 Пуж пумпе за уље   ком 3     

28 Пумпа за уље   ком 3     

29 Радилица   ком 2     

30 Ручка кочнице   ком 3     

31 Семеринг   ком 4     

32 Семеринг   ком 4     

33 Стартер   ком 3     

34 Усисни прстен   ком 3     

35 Филтер ваздуха   ком 4     

36 Филтер ваздуха   ком 4     

37 Филтер горива   ком 10     

38 Цилиндар   ком 3     



  

 

 
 

39 Црево довода горива   ком 4     

40 Црево довода уља   ком 3     

41 Чеп резервоара горива   ком 5     

42 Чеп резервоара уља   ком 5     

43 Чешаљ   ком 3     

44 Шелна кримера   ком 3     

45 Шпанер ланца   ком 3     

  

       

       

Укупна вредност понуде са оквирним количинама служи само ради рангирања понуда.  
 

 

       

       

 Датум ____________________  М.П.   ________________________ 

            потпис понуђача 

       
 

 

Укупна цена за све ставке без ПДВ-а(за све ставке из Партије 10):___________________________ 

Укупан износ ПДВ-а за све ставке(за све ставке из Партије 10):_____________________________ 

Укупна цена за све ставке са ПДВ-ом(за све ставке из Партије 10):___________________________ 

Упутство за попуњавање: 

У колони 4 уписати јединичну цену добра из понуде без ПДВ. 

У колони 5 уписати јединичну цену добра из понуде са ПДВ. 

У колони 6 уписати укупну цену добара из понуде без ПДВ (колочина x јединична цена 

добра из понуде без ПДВ) 

Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цена, тако да 

понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

Остале напомене:    

Као прихватљива ће се оценити само понуда оног понуђача који упише цене за све ставке 

како је предвиђено у табели. 

 

Број обрасца структуре цена: 

             

Датум:                                                                               Потпис и овера печатом понуђача 



  

 

 
 

    

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА    

ПАРТИЈА 11 - АКУМУЛАТОРИ    
      

    

          

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара     
 

    

                

Редн

и 

број 

Назив 

резервног дела 

Карактеристике, 

димензије 

Референтна робна 

марка 

Једини

ца 

мере 

Оквирне 

количин

е 

Назив 

понуђене 

робне марке и 

модела 

Цена 

резервног 

дела без 

ПДВ-а 

Цена 

резервног 

дела са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1 Акумулатор 

12V, капацитет min. 

4Ah, струја хладног 

стартовања min. 50A 

BOSCH, VARTA, 

ENERGIZER или 

одговарајући 
ком 1   

      

2 Акумулатор 

12V, капацитет min. 

56Ah, струја хладног 

стартовања min. 480A 

BOSCH, VARTA, 

ENERGIZER или 

одговарајући 
'' 1 

        

3 Акумулатор 

12V, капацитет min. 

63Ah, струја хладног 

стартовања min. 610A 

BOSCH, VARTA, 

ENERGIZER или 

одговарајући 
'' 1 

        

4 Акумулатор 

12V, капацитет min. 

74Ah, струја хладног 

стартовања min. 680A 

BOSCH, VARTA, 

ENERGIZER или 

одговарајући 
'' 1 

        

5 Акумулатор 

12V, капацитет min. 

100Ah, струја хладног 

стартовања min. 830A 

BOSCH, VARTA, 

ENERGIZER или 

одговарајући 
'' 1 

        

6 Акумулатор 

12V, капацитет min. 

110Ah, струја хладног 

стартовања min. 850A 

BOSCH, VARTA, 

ENERGIZER или 

одговарајући 
'' 1 

        



  

 

 
 

7 Акумулатор 

12V, капацитет min. 

143Ah, струја хладног 

стартовања min. 850A 

BOSCH, VARTA, 

ENERGIZER или 

одговарајући 
'' 1 

        

8 Акумулатор 

12V, капацитет min. 

180Ah, струја хладног 

стартовања min. 

1000A 

BOSCH, VARTA, 

ENERGIZER или 

одговарајући '' 1 

        

9 
Акумулаторска 

клема + 

    
'' 1 

        

10 
Акумулаторска 

клема - 

    
'' 1 

        

Укупна цена за све ставке из обрасца структуре цена без ПДВ-а:   

Укупн износ ПДВ-а за све ставке из обрасца структуре цена :   

Укупна цена за све ставке из обрасца структуре цена са ПДВ-ом:   

    

          

          

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



  

 

 
 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 
          

ПАРТИЈА 12 -  ФИЛТЕРИ 
      

    
      

     

Marka 
vozila 

Broj šasije Broj motora Naziv dela Naziv proizvođača 
Jed. 
mer

e 

Okvir. 
količin

e 

Cena 
rezervn
og dela 

bez 
PDV-a 

Cena 
rezervn
og dela 
sa PDV-

om 

Ukupn
a cena 

bez 
PDV-a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SCANIA 
XLEP4X2000450438
5 6027070 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 001 OE     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Fillter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Filter ulja 
menjač/ 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta kom 1       



  

 

 
 

diferencijal filter ili odgovar. 

MAN 
WMAM053454M1349
65 17865055075311 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 120 US     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

VOLVO 
YV2E4CAA52B30214
2 D6B179677 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 013 FT     Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Fillter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       



  

 

 
 

      

Filter 
kompresora 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

MITCUBISHI 
TYBFE84BE6DU256
2 4MA2A68642 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 113 ED     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Fillter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

MAN 
WMAL88ZZZ3Y1072
18 D0836LFL03 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 141 VP     Filter goriva fini 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Filter goriva 
grubi 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Fillter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

FAP 
FAP1921RBK381197
83 2F132B25175861 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       



  

 

 
 

ŠA 087 JN     Filter goriva fini 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Filter goriva 
grubi 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

FAP  FAP1823B3B120414 
OM906LAIII2906964007139
45 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 009 IM     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

FAP  FAP1823B38120416 I20090696400713937 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 113 AX     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       



  

 

 
 

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

FAP FAP1823B38120535 
OM906LAIII2906964007649
73 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 134 IB     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

FAP 
V1X140036BC12064
2 

OM906LAIII2906964008845
5 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 012 AX     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

FAP 
V1X140036BC12072
8 

OM906LAIII2906964008886
41 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       



  

 

 
 

ŠA 015 UV     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

Mercedes 
Benz 

WDB9302011L82870
5 541970C0928641 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 075 SI     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter AD Blue 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Fillter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

Mercedes 
Benz 

WDB9302011L82669
9 541970C0927517 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       



  

 

 
 

ŠA 078 UC     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      
Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter AD Blue 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Fillter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      
Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

IVECO 
ZCFA71VJ50265497
9 F4AFE611EC0171419605 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 082 ĐX     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter AD Blue 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Fillter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       



  

 

 
 

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

IVECO 
ZCFA71VJ10265498
0 F4AFE611EC0171419600 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 101 SA     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter AD Blue 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Fillter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

MAN 
WMAL87ZZ75Y1393
30 15508105600816 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 082 ĐX     Filter goriva fini 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Filter goriva 
grubi 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       



  

 

 
 

      Fillter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

VOLVO 
YV2E4CAA92B30174
0 D6B179486 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 013 FU     Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Fillter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Fillter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Filter 
kompresora 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

Mercedes 36700312005695 OM36791010007752 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 035 PC     Filter goriva fini 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       



  

 

 
 

      

Filter goriva 
grubi 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

FAP 36700312009170 OM3679101010011264 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 143 LG     Filter goriva fini 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Filter goriva 
grubi 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

FAP 1318B36120352 590495100712911 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 005 FP     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

TAM 790003804 811002493 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       



  

 

 
 

ŠA 021 KO     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

FAP PUS77071800062 2F130B19170007 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 103 LE     Filter goriva fini 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Filter goriva 
grubi 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

FAP 
FAP1620BD4811690
5 173964192F130B Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 112 KG     Filter goriva fini 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Filter goriva 
grubi 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

FAP 1921BK36119115 175376262F132B Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 022 LV     Filter goriva fini 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       



  

 

 
 

      

Filter goriva 
grubi 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

FAP 
FAP2O23BK3812038
7 

OM906LAIII2906964007139
15 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 025 EI     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

FAP 
FAP2023BK3812049
1 

OM906LAIII2906964006593
35 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 021 JZ     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       



  

 

 
 

FAP 
V1X140036BC12064
4 

OM906LAIII2906964008884
97 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 011 LF     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Predfilter-
separat 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Filter-Isušivač 
vaz. 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

FAP 
FAP1921RBK381197
85 2F132B25175860 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 079 ŠU     Filter goriva fini 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      

Filter goriva 
grubi 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

Zastava 
ZCFC407010Z01411
9 81402337103601800 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 007 CU     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       



  

 

 
 

Zastava 
ZCFC497000Z01603
6 

SOFIM814043B436042635
99 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 017 VE     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

FIAT ZFA24400007561251 F1AE0481C0175954 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 087 ŽF     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

Mercedes 208 
cdi 

WDB9026221R56097
0 6,11988E+13 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 166 XU     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

TAM 850004848 Y871M52772 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       



  

 

 
 

ŠA 130 HX     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

VOLKSWAGE
N 

WV1ZZZ7HZEH0690
92 CAA588943 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 117 OG     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

Zastava VX1103A000052539 128A6O640095278 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 025 OZ     Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

Citroen  
VF7GBWJYB941445
96 PSAWJY10DXFR6071598 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 011 ZI     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

VOLKSWAGE
N 

WV1ZZZ2KZ6X0384
34 BST010621 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       



  

 

 
 

ŠA 090 SV     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

Škoda 
TMBDS41U0888469
37 AXR599879 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 034 NP     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

Zastava 
VX1128A000109487
1 128A0641566360 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 135 DM     Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

Zastava 
VX1128A000111324
5 128A0641620187 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 117 GN     Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

Citroen  
VF7CHRHYB395361
67 PSARHY10DYLP4080124 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       



  

 

 
 

ŠA 068 EP     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

Citroen  
VF7CHRHYB396662
21 PSARHY10DYNT4022557 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 088 JS     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter polena 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

VOLKSWAGE
N 

WV1ZZZ2KZBX2466
12 CAY530035 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 108 SA     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

RENAULT 
VF1BM0F052932007
4 K9KD722D091150M2 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       



  

 

 
 

ŠA 070 HŽ     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

Škoda  
TMBGE45J3A312409
3 BNM384534 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 051 UN     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

Škoda 
TMBGE45J9A309004
6 BNM382573 Filter ulja 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

ŠA 139 NN     Filter goriva 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter vazduha 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

      Filter kabine 

Hengst, MANN, 
Donaldson, Frad, Delta 
filter ili odgovar. kom 1       

Укупна цена за све ставке из обрасца структуре цена без ПДВ-а:   

Укупн износ ПДВ-а за све ставке из обрасца структуре цена :   

Укупна цена за све ставке из обрасца структуре цена са ПДВ-ом:   



  

 

 
 

    

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА    

ПАРТИЈА 13 – ЛЕЖАЈЕВИ И ОСОВИНСКЕ ЗАПТИВКЕ    
      

    

          

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара     
 

    

                

Ред

ни 

број 

Назив резервног 

дела 

Карактеристике, 

димензије 

Референтна робна 

марка 

Једини

ца 

мере 

Оквир

не 

количи

не 

Назив 

понуђене 

робне марке 

и модела 

Цена 

резервног 

дела без 

ПДВ-а 

Цена 

резервног 

дела са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

607 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући ком 1 

        

2 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

608 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

3 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6001 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

4 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6002 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        



  

 

 
 

5 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6003 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

6 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6003 2RS SNR FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

7 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6005 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

8 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6006 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

9 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6007 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

10 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6008 2RS SNR FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

11 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6014 zz/2RS FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        



  

 

 
 

12 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6200 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

13 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6201 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

14 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6202 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

15 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6203 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

16 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6204 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

17 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6205 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

18 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6206 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        



  

 

 
 

19 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6206 2RS FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

20 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6207 SNR FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

21 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6208 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

22 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6208 zz NR FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

23 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6209 SNR FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

24 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6210 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

25 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6211 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        



  

 

 
 

26 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6302 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

27 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6303 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

28 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6304 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

29 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6305 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

30 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6306 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

31 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6307 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

32 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6309 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        



  

 

 
 

33 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6403 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

34 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

6408 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

35 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

61903 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

36 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

62201 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

37 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

62202 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

38 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

62206 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

39 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

62302 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        



  

 

 
 

40 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

63/28 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

41 
Радијални 

куглични 

једноредни лежај 

CSK 25 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

42 
Радијални 

куглични 

дворедни лежај 

4206 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

43 
Радијални 

куглични 

дворедни лежај 

4207 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

44 
Радијални 

куглични 

дворедни лежај 

4208 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

45 
Радијални 

куглични 

дворедни лежај 

4209 zz FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

46 
Радијални 

куглични 

дворедни лежај 

526072А (15x32x15) FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

47 
Радијални 

куглични 

дворедни лежај 

 35BD219 (35x55x20) FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

48 Бачвасти лежај 

22209 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        



  

 

 
 

49 Бачвасти лежај 

22211 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

50 Бачвасти лежај 

22224 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

51 
Куглични 

дворедни лежај са 

косим додиром 

3306 NTN 

FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

52 
Куглични 

дворедни лежај са 

косим додиром 

3307 NTN 

FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

53 
Конусно ваљкасти 

лежај 

11949/11910 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

54 
Конусно ваљкасти 

лежај 

30203 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

55 
Конусно ваљкасти 

лежај 

30205 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

56 
Конусно ваљкасти 

лежај 

30206 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

  
Конусно ваљкасти 

лежај 

30308 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        



  

 

 
 

57 
Конусно ваљкасти 

лежај 

30310 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

58 
Конусно ваљкасти 

лежај 

31308 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

59 
Конусно ваљкасти 

лежај 

32007 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

60 
Конусно ваљкасти 

лежај 

32208 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

61 
Конусно ваљкасти 

лежај 

32210 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

62 
Конусно ваљкасти 

лежај 

32213 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

63 
Конусно ваљкасти 

лежај 

32224 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

64 
Конусно ваљкасти 

лежај 

32312 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

65 
Конусно ваљкасти 

лежај 

33206 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

66 
Конусно ваљкасти 

лежај 

33208 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        



  

 

 
 

67 
Конусно ваљкасти 

лежај 

33213 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

  
Конусно ваљкасти 

лежај 

37431/37625 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

68 
Конусно ваљкасти 

лежај 

580/572  FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

69 
Конусно ваљкасти 

лежај 

X32014X/Y32014X FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

70 
Конусно ваљкасти 

лежај 

JW5049/JW5010 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

71 
Конусно ваљкасти 

лежај 

HM804848/HM8048

10 

FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

72 
Цилиндрично 

ваљкасти 

једноредни лежај 

NJ1014 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

73 
Цилиндрично 

ваљкасти 

једноредни лежај 

NJ308 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

74 
Цилиндрично 

ваљкасти 

једноредни лежај 

NJ2210 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        



  

 

 
 

75 
Цилиндрично 

ваљкасти 

једноредни лежај 

NJ2213 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

76 
Цилиндрично 

ваљкасти 

једноредни лежај 

NJ2313 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

77 
Цилиндрично 

ваљкасти 

једноредни лежај 

NU206 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

78 
Цилиндрично 

ваљкасти 

једноредни лежај 

NU208 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

79 
Цилиндрично 

ваљкасти 

једноредни лежај 

NU304 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

80 
Цилиндрично 

ваљкасти 

једноредни лежај 

NU307 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

81 
Цилиндрично 

ваљкасти 

једноредни лежај 

NU309 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        



  

 

 
 

82 
Цилиндрично 

ваљкасти 

једноредни лежај 

NU310 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

83 
Цилиндрично 

ваљкасти 

једноредни лежај 

NU311 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

84 
Цилиндрично 

ваљкасти 

једноредни лежај 

NU2208 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

85 
Цилиндрично 

ваљкасти 

једноредни лежај 

NU2210 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

86 
Цилиндрично 

ваљкасти 

једноредни лежај 

NU 1014 M FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући '' 1 

        

87 Игличасти лежај 

NK 25/16 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

88 Игличасти лежај 

NKS 32 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

89 Игличасти лежај 

K 16x22x16 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        



  

 

 
 

90 Игличасти лежај 

BK 3020 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

91 Игличасти лежај 

BK 4020 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

92 
Куглични 

аксијални лежај 

52206 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

93 
Куглични 

аксијални лежај 

53216 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

94 
Куглични 

аксијални лежај 

529084 D FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 13 

        

95 
Цилиндрични 

ваљкасти 

аксијални лежај 

81210 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

96 
Цилиндрични 

ваљкасти 

аксијални лежај 

81212 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

97 
Сферни клизни 

лежај 

GE 25 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

98 
Сферни клизни 

лежај 

GE 30 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

99 
Сферни клизни 

лежај 

GE 35 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        



  

 

 
 

100 
Сферни клизни 

лежај 

GE 40 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

101 
Сферни клизни 

лежај 

GE 45 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

102 
Сферни клизни 

лежај 

GE 50 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

103 
Сферни клизни 

лежај 

GE 60 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

104 
Сферни клизни 

лежај 

GE 90 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

105 
Y лежајна 

јединица 

SY 40 TR FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

106 
Кућиште Y 

лежајне јединице 

SY 508M FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

107 
Y лежајна 

јединица 

UC 205 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

108 
Кућиште Y 

лежајне јединице 

FL 205 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

109 
Y лежајна 

јединица 

UC 206 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        



  

 

 
 

110 
Кућиште Y 

лежајне јединице 

UCP 211 FKL, SKF, INA, 

FAG, TIKMEN 

или одговарајући 
'' 1 

        

111 Семеринг 
6x19x7 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

112 Семеринг 
6x22x7 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

113 Семеринг 
8x22x7 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

114 Семеринг 
10x22x7 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

115 Семеринг 
12x22x7 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

116 Семеринг 
12x28x7 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

117 Семеринг 
17x35x7 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

118 Семеринг 
18x30x7 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

119 Семеринг 
19x35x7 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

120 Семеринг 
20x40x7 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

121 Семеринг 
22x35x7 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

122 Семеринг 
24x35x7 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

123 Семеринг 
24x47x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        



  

 

 
 

124 Семеринг 
25x32x5 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

125 Семеринг 
25x35x7 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

126 Семеринг 
25x35x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

127 Семеринг 
25x37x7 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

128 Семеринг 
25x47x7 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

129 Семеринг 
25x62x8 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

130 Семеринг 
25x62x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
''   

        

131 Семеринг 
28x40x7 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

132 Семеринг 
28x47x7 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

133 Семеринг 
28x47x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

134 Семеринг 
30x47x8 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

135 Семеринг 
30x47x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

136 Семеринг 
30x50x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

137 Семеринг 
32x45x7 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

138 Семеринг 
32x56x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        



  

 

 
 

139 Семеринг 
35x50x7 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

140 Семеринг 
35x50x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

141 Семеринг 
35x55x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

142 Семеринг 
38x52x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

143 Семеринг 
38x62x8 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

144 Семеринг 
38x62x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

145 Семеринг 
40x52x7 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

146 Семеринг 
40x55x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

147 Семеринг 
40x58x8 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

148 Семеринг 
40x60x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

149 Семеринг 
40x65x8 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

150 Семеринг 
40x80x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

151 Семеринг 
42x55x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

152 Семеринг 
42x58x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

153 Семеринг 
42x62x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        



  

 

 
 

154 Семеринг 
45x60x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

155 Семеринг 
45x80x13 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

156 Семеринг 
48x65x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

157 Семеринг 
48x69x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

158 Семеринг 
48x72x7 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

159 Семеринг 
48x69x8 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

160 Семеринг 
48x75x8 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

161 Семеринг 
50x65x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

162 Семеринг 
50x70x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

163 Семеринг 
50x72x7,5 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

164 Семеринг 
55x80x8 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

165 Семеринг 
55x80x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

166 Семеринг 
55x80x11 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

  Семеринг 
55x80x13 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

167 Семеринг 
55x85x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        



  

 

 
 

168 Семеринг 
57,15x76,2x12,7 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

169 Семеринг 
58x72x8 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

170 Семеринг 
58x80x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

171 Семеринг 
40x60x7 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

172 Семеринг 
60x95x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

173 Семеринг 
60x85x13 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

174 Семеринг 
B65x90x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

175 Семеринг 
65x100x14 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

176 Семеринг 
68x85x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

177 Семеринг 
68x90x13 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

178 Семеринг 
70x90x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

179 Семеринг 
70x100x13 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

180 Семеринг 
75x100x13 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

181 Семеринг 
75x105x12 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

182 Семеринг 
75x105x13 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        



  

 

 
 

183 Семеринг 
78x104x13 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

184 Семеринг 
80x100x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

185 Семеринг 
80x100x13 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

186 Семеринг 
85x105x12 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

187 Семеринг 
90x110x13 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

188 Семеринг 
95x115x13 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

189 Семеринг 
95x130x13 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

190 Семеринг 
95x130x16 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

191 Семеринг 
100x130x12 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

192 Семеринг 
100x120x13 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

193 Семеринг 
100x130x13 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

194 Семеринг 
105x125x13 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

195 Семеринг 
105x130x12 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

196 Семеринг 
105x130x15 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

197 Семеринг 
110x140x13 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        



  

 

 
 

198 Семеринг 
115x140x12 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

199 Семеринг 
115x140x13 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

200 Семеринг 
115x140x16 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

201 Семеринг 
120x140x13 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

202 Семеринг 
120x150x12 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

203 Семеринг 
120x150x13 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

204 Семеринг 
120x160x13 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

205 Семеринг 
120x160x15 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

206 Семеринг 
130x160x13 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

207 Семеринг 
135x160x13 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

208 Семеринг 
135x160x16 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

209 Семеринг 
140x170x12 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

210 Семеринг 
140x180x15 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

211 Семеринг 
145x165x13 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

212 Семеринг 
145x170x13 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        



  

 

 
 

213 Семеринг 
145x175x13 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

214 Семеринг 
145x175x15 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

215 Семеринг 
150x175x15 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

216 Семеринг 
150x180x15 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

217 Семеринг 
160x190x15 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

218 Семеринг 
210x240x16 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

219 Манжетна 
16x28x10 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

220 Манжетна 
55x75x12 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

221 О-ринг 
20,35x1,78 

Corteco, Merkel  

или одговарајуће  
'' 1 

        

222 О-ринг 12x2   '' 1         

223 О-ринг 5,3x2,4   '' 1         

224 О-ринг 7,3x2,4   '' 1         

225 О-ринг 13x2,4   '' 1         

226 О-ринг 13,3x2,4   '' 1         

227 О-ринг 15,3x2,4   '' 1         

228 О-ринг 17,3x2,4   '' 1         

229 О-ринг 19,3x2,4   '' 1         

230 О-ринг 22,3x2,4   '' 1         

231 О-ринг 29,3x2,4   '' 1         

232 О-ринг 10x2,5   '' 1         

233 О-ринг 25x2,5   '' 1         



  

 

 
 

234 О-ринг 40x2,5   '' 1         

235 О-ринг 20x3   '' 1         

236 О-ринг 20,2x3   '' 1         

237 О-ринг 22x3   '' 1         

238 О-ринг 23,2x3   '' 1         

239 О-ринг 25x3   '' 1         

240 О-ринг 25,2x3   '' 1         

241 О-ринг 29,2x3   '' 1         

242 О-ринг 30,3x2,4   '' 1         

243 О-ринг 31x3   '' 1         

244 О-ринг 32,2x3   '' 1         

245 О-ринг 34,2x3   '' 1         

246 О-ринг 35,2x3   '' 1         

247 О-ринг 36,2x3   '' 1         

248 О-ринг 38,2x3   '' 1         

249 О-ринг 42,2x3   '' 1         

250 О-ринг 44,2x3   '' 1         

251 О-ринг 47x3   '' 1         

252 О-ринг 48,2x3   '' 1         

253 О-ринг 54,2x3   '' 1         

254 О-ринг 56,2x3   '' 1         

255 О-ринг 59,2x3   '' 1         

256 О-ринг 60,2x3   '' 1         

257 О-ринг 62,2x3   '' 1         

258 О-ринг 100x3   '' 1         

259 О-ринг 25x3,5   '' 1         

260 О-ринг 33x3,5   '' 1         

261 О-ринг 47x3,5   '' 1         

262 О-ринг 64,2x5,7   '' 1         



  

 

 
 

263 О-ринг 69,2x5,7   '' 1         

264 О-ринг 79,2x5,7   '' 1         

265 О-ринг 89,2x5,7   '' 1         

266 О-ринг 99,2x5,7   '' 1         

267 О-ринг 109,2x5,7   '' 1         

268 О-ринг 114,2x5,7   '' 1         

269 О-ринг 119,2x5,7   '' 1         

270 О-ринг 134,2x5,7   '' 1         

271 О-ринг 139,2x5,7   '' 1         

272 О-ринг 149,2x5,7   '' 1         

273 О-ринг 159,2x5,7   '' 1         

274 О-ринг 179,2x5,7   '' 1         

Укупна цена за све ставке из обрасца структуре цена без ПДВ-а:   

Укупн износ ПДВ-а за све ставке из обрасца структуре цена :   

Укупна цена за све ставке из обрасца структуре цена са ПДВ-ом:   

          

          

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



  

 

 
 

 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА    
          

ПАРТИЈА 14 - КАИШЕВИ     
      

    

          

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара     
 

    

                

Редн

и 

број 

Назив 

резервног дела 
Карактеристике, димензије 

Референтна робна 

марка 

Једини

ца мере 

Оквирн

е 

количи

не 

Назив 

понуђене 

робне марке и 

модела 

Цена 

резервног 

дела без 

ПДВ-а 

Цена 

резервног 

дела са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1 
Клинасти 

каиш 

9,5x825mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

ком 1 

        

2 
Клинасти 

каиш 

9,5x850mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

3 
Клинасти 

каиш 

9,5x875mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

4 
Клинасти 

каиш 

9,5x900mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        



  

 

 
 

5 
Клинасти 

каиш 

9,5x925mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

6 
Клинасти 

каиш 

9,5x950mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

7 
Клинасти 

каиш 

9,5x975mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

8 
Клинасти 

каиш 

9,5x1000mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

9 
Клинасти 

каиш 

9,5x1025mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

10 
Клинасти 

каиш 

9,5x1050mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

11 
Клинасти 

каиш 

9,5x1100mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        



  

 

 
 

12 
Клинасти 

каиш 

9,5x1125mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

13 
Клинасти 

каиш 

9,5x1150mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

14 
Клинасти 

каиш 

9,5x1175mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

15 
Клинасти 

каиш 

9,5x1200mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

16 
Клинасти 

каиш 

9,5x1400mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

17 
Клинасти 

каиш 

9,5x1450mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

18 
Клинасти 

каиш 

9,5x1500mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        



  

 

 
 

  
Клинасти 

каиш 

10x1075mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

19 
Клинасти 

каиш 

AVX 10x1175mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

20 
Клинасти 

каиш 

12,5x875mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

21 
Клинасти 

каиш 

12,5x950mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

22 
Клинасти 

каиш 

12,5x975mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

23 
Клинасти 

каиш 

12,5x1075mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

24 
Клинасти 

каиш 

12,5x1125mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        



  

 

 
 

25 
Клинасти 

каиш 

12,5x1150mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

26 
Клинасти 

каиш 

12,5x1225mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

27 
Клинасти 

каиш 

12,5x1250mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

28 
Клинасти 

каиш 

12,5x1275mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

29 
Клинасти 

каиш 

12,5x1300mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

30 
Клинасти 

каиш 

12,5x1325mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

31 
Клинасти 

каиш 

12,5x1375mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        



  

 

 
 

32 
Клинасти 

каиш 

12,5x1400mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

33 
Клинасти 

каиш 

12,5x1600mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

  
Клинасти 

каиш 

13x925mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

34 
Клинасти 

каиш 

13x975mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

35 
Клинасти 

каиш 

13x1079mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

36 
Клинасти 

каиш 

13x1100mm LI Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

37 
Клинасти 

каиш 

AVX 13x1100mm LI Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        



  

 

 
 

38 
Клинасти 

каиш 

13x1300mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

39 
Клинасти 

каиш 

13x1375mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

40 
Клинасти 

каиш 

13x1700mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

41 
Клинасти 

каиш 

13x1725mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

42 
Клинасти 

каиш 

13x1900mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

43 
Клинасти 

каиш 

13x2800mm LI Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

44 
Клинасти 

каиш 

17x750mm LI Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        



  

 

 
 

45 
Клинасти 

каиш 

17x775mm LI Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

46 
Клинасти 

каиш 

17x800mm LI Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

47 
Клинасти 

каиш 

17x1100mm LI Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

48 
Клинасти 

каиш 

17x1180mm LI Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

49 
Клинасти 

каиш 

17x1200mm LI Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

50 
Клинасти 

каиш 

17x1400mm LI Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

51 
Клинасти 

каиш 

17x1500mm LI Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        



  

 

 
 

52 
Клинасти 

каиш 

17x1700mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

  
Клинасти 

каиш 

17x2450mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

53 
Клинасти 

каиш 

17x2800mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

54 
Клинасти 

каиш 

17x3550mm LI Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

55 
Клинасти 

каиш 

17x3590mm LA Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

56 
Вишеканални 

каиш 

Škoda Oktavia br. Šasije: 

TMBDS41U088846937 

god. Proizvodnje 2007 

Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

57 
Вишеканални 

каиш 

Škoda Fabia br. Šasije 

TMBGE45J3A3124093 

god. Proizvodnje 2009  

Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        



  

 

 
 

58 
Вишеканални 

каиш 

Škoda Fabia br. Šasije: 

TMBGE45J9A3090046 

god. Proizvodnje 2009   

Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

59 
Вишеканални 

каиш 

Renaul megane br. Šasije: 

VF1BM0F0529320074 

god. Proizvodnje 2003  

Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

60 
Вишеканални 

каиш 

Citroen Pikaso br. Šasije: 

VF7CHRHYB39666221 

god. Proizvodnje 2003  

Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

61 
Вишеканални 

каиш 

Citroen Pikaso br. Šasije: 

VF7CHRHYB39536167 

god. Proizvodnje 2003 

Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

62 
Вишеканални 

каиш 

Citroen Berlingo br. Šasije: 

VF7GBWJYB94144596 

god. Proizvodnje 2004 

Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

63 
Вишеканални 

каиш 

WV Transpo T5, br. Šasije 

WV1ZZZ7HZEH069092 

god proizvodnje 2014 

Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

64 
Вишеканални 

каиш 

WV Caddy 1.6TDI, br. 

Šasije 

WV1ZZZ2KZBX246612, 

god. Proizvodnje 2012  

Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 
'' 1 

        



  

 

 
 

65 
Вишеканални 

каиш 

WV Caddy 1.9TDI, br. 

Šasije 

WV1ZZZ2KZ6X038434, 

god. Proizvodnje 2005 

Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 
'' 1 

        

66 
Вишеканални 

каиш 

4PK698mm Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

67 
Вишеканални 

каиш 

6PK1050mm Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

68 
Вишеканални 

каиш 

6PK1127mm Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

69 
Вишеканални 

каиш 

6PK2075mm Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

70 
Вишеканални 

каиш 

6PK2160mm Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

71 
Вишеканални 

каиш 

8PK1183mm Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        



  

 

 
 

72 
Вишеканални 

каиш 

8PK1365mm Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

73 
Вишеканални 

каиш 

8PK1939mm Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

74 
Вишеканални 

каиш 

8PK2523mm Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

75 
Вишеканални 

каиш 

8PK2605mm Continental, 

Optibelt,  Good 

Year, Dayco или 

одговарајући 

'' 1 

        

Укупна цена за све ставке из обрасца структуре цена без ПДВ-а: 
  

Укупн износ ПДВ-а за све ставке из обрасца структуре цена : 
  

Укупна цена за све ставке из обрасца структуре цена са ПДВ-ом: 
  



  

 

 
 

 

 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 7 
 

 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
Привредно друштво (предузетник, физичко лице) 

је у припреми понуде број                                      од                   . 2020. године,   у поступку 

јавне набавке број О.П. 8/2020 – партија/е_________________________, сносило следеће 

трошкове: 

 
А) приказ структуре трошкова  припреме понуде  (попунити  податке  који 

чине приказ структуре трошкова) 

 
 

Редни 

број 

 

 
ВРСТА  ТРОШКОВА 

 

 
ИЗНОС 

 
1. 

  

 
2. 

  

 
3. 

  

 
4. 

  

 

УКУПНО динара: 
 

Б)  Укупан износ  трошкова припреме понуде  износи 
(уписати укупан износ трошкова припреме понуде). 

динара

 
 
 
 

На основу члана 88.  ЗЈН 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. 
 
 
 
 
 

 
Датум:                                                               Потпис и овера печатом понуђача



  

 

 
 

 
 

 
ОБРАЗАЦ БРОЈ 8 

 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

(на основу члана 75. став 2. ЗЈН) 
 

 
 

Овлашћено лице  привредног  друштва  (предузетник,  физичко  лице)     

  изјављује под пуном материјалном, кривичном и моралном 

одговорношћу  да  понуђач  поштује  обавезе   које   произилазе  из  важећих  прописа  о 

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

забрану   обављања  делатности  која   је  на   снази   у  време   подношења  понуде   број 
                             од                  . 2020. године,  којом понуђач узима учешће у поступку јавне 

набавке број О.П.8/2020 партија/е_______________________, а коју је расписало ЈКП "Стари 

град “ Шабац . 
 
 
 
 
 

 
Датум:                                                               Потпис и овера печатом понуђача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

 
 

М О Д Е Л      У Г О В О Р А 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Понуђач мора да попуни модел уговора,  овери и потпише модел, и исти достави  у 

понуди. 
 

Уговорне     стране: 
 

ЈКП "Стари град" Шабац, Зеке Буљубаше бб, Шабац, које заступа в .д .директора Мирослав 

Премовић,  дипл.инг. (у даљем тексту:  Купац) 
 

и 
 
 

адреса:   
 
 

кога заступа:                                                                                                                   , директор 
 

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 

1.   
 

2.   
 

3.   

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Купцу. 

 

(у случају подношења  заједничке  понуде, односно  понуде са  учешћем  подизвођача,  на 

горњим  цртама  морају  бити наведени  сви  понуђачи  из  групе понуђача,   односно  сви 

подизвођачи)  – (у даљем тексту: Продавац). 

 

Подаци  о Купцу-Наручиоцу: Подаци  о Продавацу-

испоручиоцу: 

ПИБ:100187243 ПИБ: 

Матични број: 07168667 Матични број: 

Број рачуна: 1 6 0 - 2 2 7 6 - 3 8  Број рачуна: 

Попунити податке 

 

    Број набавке: О.П.8/2020, Партија 1 – резервни делови за теретна возила   

 

    Предмет уговора: резервни делови, Партија 1 - резервни делови за теретна возила   
 

Број и датум Одлуке о додели уговора:  _____________од   ___________ (не попуњавати) 

Понуда заведена код Наручиоца под број _________  од __________  (не попуњавати) 
 
 
 

(Попунити страну)



  

 

 
 

Члан  1. 

Предмет  уговора 

Уговорне стране закључују уговор o набавци _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

  у свему према понуди п о н у ђ а ч а  број                              од                         2020.  године, и

ценама  наведеним  у  обрасцу  структуре  цене  од     

спецификацији, а  који чине саставни део овог Уговора. 

2020.  године,  као  и  техничкој

Члан  2. 

Вредност уговора 

   Уговарачи су сагласни  да ће се Уговор реализовати до процењене вредности 

испоручених добара, односно највише до 3.140.000,00 динара без ПДВ-а, а по 

јединичним ценама из усвојене понуде Продавца која је саставни део овог Уговора. 

   Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати. 

   Купац задржава право одступања количина наведених у спецификацији, у складу 

са својим потребама, а до вредности закљученог уговора. 

    

                                                                  Члан  3. 

Начин и рок плаћања 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање   добара   која   су   предмет   набавке   извршиће се  након испоруке и 

потписивања пријема робе од стране Наручиоца.   

Рок плаћања је 45(четрдесетпет)  дана, рачунајући од дана пријема исправне фактуре о 

испорученим добрима.  

Продавац  се обавезује  да на фактури  унесе број под којим је Уговор заведен код 

Купца, као и број отпремнице. 

Члан  4. 

Начин, рок и место испоруке, 

гарантни рок 
Испорука предмета набавке ће се извршити сукцесивно, према потребама Наручиоца. 
Рок испоруке износи ___________часова/дана од упућивања писменог захтева, односно 

позива Наручиоца.  
Испорука предмета набавке је у пословном простору Наручиоца, fco магацин Наручиоца, 

ул.Далматинска бб, Шабац. 

             Гарантни рок за понуђене производе - у складу са декларацијом  произвођача 

предметних производа. 

Рок упућивања рекламација:3 дана од дана пријема робе. 

Рок за решавање рекламација: _______ од упућивања обавештења о рекламацији. 

 

Члан 5. 

 У случају прекорачења рока испоруке, Продавац се обавезује да за сваки дан закашњења 

плати Купцу на име уговорене казне 0,5 % од укупне вредности Уговора са ПДВ, а не више од 

5%. 

 У случају прекорачења уговореног рока испоруке дужег од 10 (десет) дана, Купац може 

пустити на наплату средство обезбеђења за добро извршење посла и задржава право да откаже 

предметни Уговор. 

 
(Попунити страну)



  

 

 

Члан 6. 
Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће 

у свему одговарати техничкој спецификацији из конкурсне документације. 
 
У случају несаобразности са уговореним карактеристикама роба ће бити враћена, а Продавац 

је обавезан да у року које не може бити дужи од 5 дана поступи по оправданим рекламацијама. У 
противном биће активирано средство обезбеђења за добро извршење посла. 

 

Члан 7. 

Средства обезбеђења 

 Продавац се обавезује да Купцу приликом потписивања Уговора достави средства 

обезбеђења: 

 1: За добро извршење посла – БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ, прописно потписану и оверену, са 

меничним овашћењем на попуну у висини од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ. 

 Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Продавац не извршава 

уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

 Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Продавцу у року од 30 дана 

након извршења свих уговорених oбавеза.  

 

Уз одговарајајућу меницу Продавац је дужан да достави и следећа документа: 

• прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Купцу за попуњавање и подошење 

одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење), 

• фотокопију Картона депонованих потписа, 

• фотокопију ОП образца (образца са навођењем лица овашћених за заступање понуђача) и 

• фотокопију захтева за регистрацију меница оверену од стране пословне 

 

Члан 8. 
Измене током трајања уговора 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 

максимално  до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора а све у скалду са 

чланом 115.Закона. 

 

                                                                     Члан 9. 

Рок важења и раскид уговора 

Овај уговор је сачињен за временски период од годину дана,  рачунајући од датума 

закључења уговора, или до утрошка финансијски средстава предвиђених за ову јавну набавку, 

односно до процењене вредности јавне набавке за ову партију. 

 Обавезе које доспевају у 2020.години, реализоваће се у складу са Финансијским планом 

Наручиоца за 2020. годину и то највише до висине обезбеђених финансијских средстава. 

Обавезе које доспевају у 2021.години, реализоваће се у складу са Финансијским планом 

Наручиоца за 2021. годину и то највише до висине финансијских средстава која наручиоцу буду 

одобрена за ту годину. 

 Свака од уговорених страна има право на раскид Уговора у случају неиспуњења уговорених 

обавеза друге уговорне стране достављањем обавештења о раскиду у писаној форми. 

 Раскид Уговора производи правно дејство тренутком пријема обавештења. 

 Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни Уговор закључен и констатују 

да су за време трајања Уговора наступиле такве промењене околности збок којих је неоправдано да 

Уговор  и даље буде на снази, уговорене стране могу да споразумно раскину Уговор. 

 

(Попунити страну) 



  

 

 

                                                                           

 

                                                                              Члан 10. 

Завршне одредбе 

 

 За све што није предвиђено Уговором важе одредбе Закона о облигационим односима. 

  

У случају спора надлежан је Привредни суд у Ваљеву. 

 

 

 Члан  11. 
 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава 

Продавац, а 4 (четири) Купац. 
 

 
 
 

У Г О В О Р Н Е   С Т Р А Н Е: 
 

 
 

                       За Купца:                                                                                 За Продавца: 
 

 
 

                  В.Д. ДИРЕКТОРА 

          ЈКП "Стари град" Шабац 
            ____________________ 
         Мирослав Премовић, дипл.инг. 

 

 

(Напомена за понуђача  -  потписати и оверити 

печатом) 

 

   м.п.                                
ДИРЕКТОР

 

 
 
 
    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

 

М О Д Е Л      У Г О В О Р А 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Понуђач мора да попуни модел уговора,  овери и потпише модел, и исти достави  у 

понуди. 
 

Уговорне     стране: 
 

ЈКП "Стари град" Шабац, Зеке Буљубаше бб, Шабац, које заступа в .д  директора Мирослав 

Премовић, дипл.инг. (у даљем тексту:  Купац) 
 

и 
 
 

адреса:   
 
 

кога заступа:                                                                                                                   , директор 
 

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 

1.   
 

2.   
 

3.   
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Купцу. 

 

(у случају подношења  заједничке  понуде, односно  понуде са  учешћем  подизвођача,  на 

горњим  цртама  морају  бити наведени  сви  понуђачи  из  групе понуђача,   односно  сви 

подизвођачи)  – (у даљем тексту: Продавац). 

 

Подаци  о Купцу-Наручиоцу: Подаци  о Продавацу-

испоручиоцу: 

ПИБ:100187243 ПИБ: 

Матични број: 07168667 Матични број: 

Број рачуна: 1 6 0 - 2 2 7 6 - 3 8  Број рачуна: 

Попунити податке 

 

    Број набавке: О.П.8/2020, Партија 2 - резервни делови за ауточистилице DULEVO COMMANDO 

I DULEVO EVOLUTION  

 

    Предмет уговора: резервни делови, Партија 2 - резервни делови за ауточистилице 
 

Број и датум Одлуке о додели уговора:  _____________од   ___________ (не попуњавати) 

Понуда заведена код Наручиоца под број _________  од __________  (не попуњавати) 
 
 
 

(Попунити страну)



  

 

 
 

Члан  1. 

Предмет  уговора 

Уговорне стране закључују уговор o набавци _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

  у свему према понуди п о н у ђ а ч а  број                              од                         2020.  године, и

ценама  наведеним  у  обрасцу  структуре  цене  од     

спецификацији, а  који чине саставни део овог Уговора. 

2020.  године,  као  и  техничкој

Члан  2. 

Вредност уговора 

   Уговарачи су сагласни  да ће се Уговор реализовати до процењене вредности 

испоручених добара, односно највише до 700.000,00 динара без ПДВ-а, а по 

јединичним ценама из усвојене понуде Продавца која је саставни део овог Уговора. 

   Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати. 

   Купац задржава право одступања количина наведених у спецификацији, у складу 

са својим потребама, а до вредности закљученог уговора. 

    

                                                                  Члан  3. 

Начин и рок плаћања 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање   добара   која   су   предмет   набавке   извршиће се  након испоруке и 

потписивања пријема робе од стране Наручиоца.   

Рок плаћања је 45(четрдесетпет)  дана, рачунајући од дана пријема исправне фактуре о 

испорученим добрима.  

Продавац  се обавезује  да на фактури  унесе број под којим је Уговор заведен код 

Купца, као и број отпремнице. 

Члан  4. 

Начин, рок и место испоруке, 

гарантни рок 
Испорука предмета набавке ће се извршити сукцесивно, према потребама Наручиоца. 
Рок испоруке износи ___________часова/дана од упућивања писменог захтева, односно 

позива Наручиоца.  
Испорука предмета набавке је у пословном простору Наручиоца, fco магацин Наручиоца, 

ул.Далматинска бб, Шабац. 

             Гарантни рок за понуђене производе - у складу са декларацијом  произвођача 

предметних производа. 

Рок упућивања рекламација:3 дана од дана пријема робе. 

Рок за решавање рекламација: _______ од упућивања обавештења о рекламацији. 

 

Члан 5. 

 У случају прекорачења рока испоруке, Продавац се обавезује да за сваки дан закашњења 

плати Купцу на име уговорене казне 0,5 % од укупне вредности Уговора са ПДВ, а не више од 

5%. 

 У случају прекорачења уговореног рока испоруке дужег од 10 (десет) дана, Купац може 

пустити на наплату средство обезбеђења за добро извршење посла и задржава право да откаже 

предметни Уговор. 

 
(Попунити страну)



  

 

 

 
Члан 6. 

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће 
у свему одговарати техничкој спецификацији из конкурсне документације. 

 
У случају несаобразности са уговореним карактеристикама роба ће бити враћена, а Продавац 

је обавезан да у року које не може бити дужи од 5 дана поступи по оправданим рекламацијама. У 
противном биће активирано средство обезбеђења за добро извршење посла. 

 

Члан 7. 

Средства обезбеђења 

 Продавац се обавезује да Купцу приликом потписивања Уговора достави средства 

обезбеђења: 

 1: За добро извршење посла – БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ, прописно потписану и оверену, са 

меничним овашћењем на попуну у висини од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ. 

 Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Продавац не извршава 

уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

 Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Продавцу у року од 30 дана 

након извршења свих уговорених oбавеза.  

 

Уз одговарајајућу меницу Продавац је дужан да достави и следећа документа: 

• прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Купцу за попуњавање и подошење 

одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење), 

• фотокопију Картона депонованих потписа, 

• фотокопију ОП образца (образца са навођењем лица овашћених за заступање понуђача) и 

• фотокопију захтева за регистрацију меница оверену од стране пословне 

 

Члан 8. 
Измене током трајања уговора 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 

максимално  до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора а све у скалду са 

чланом 115.Закона. 

Члан 9. 

Рок важења и раскид уговора 

Овај уговор је сачињен за временски период од годину дана рачунајући од датума закључења 

уговора, или до утрошка финансијски средстава предвиђених за ову јавну набавку, односно до 

процењене вредности јавне набавке за ову партију. 

Обавезе које доспевају у 2020.години, реализоваће се у складу са Финансијским планом 

Наручиоца за 2020. годину и то највише до висине обезбеђених финансијских средстава. 

Обавезе које доспевају у 2021.години, реализоваће се у складу са Финансијским планом 

Наручиоца за 2021. годину и то највише до висине обезбеђених финансијских средстава која 

наручиоцу за ту намену буду одобрена. 

 

 Свака од уговорених страна има право на раскид Уговора у случају неиспуњења уговорених 

обавеза друге уговорне стране достављањем обавештења о раскиду у писаној форми. 

 Раскид Уговора производи правно дејство тренутком пријема обавештења. 

 Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни Уговор закључен и констатују 

да су за време трајања Уговора наступиле такве промењене околности збок којих је неоправдано да 

Уговор  и даље буде на снази, уговорене стране могу да споразумно раскину Уговор. 

                                                                                                                                                                

(Попунити страну) 



  

 

 

                                                                            

                                                                           

                                                                              Члан 10. 

Завршне одредбе 

 

                                                                                                                                                     

 За све што није предвиђено Уговором важе одредбе Закона о облигационим односима. 

  

У случају спора надлежан је Привредни суд у Ваљеву. 

 

 

 Члан  11. 
 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава 

Продавац, а 4 (четири) Купац. 
 

 
 
 

У Г О В О Р Н Е   С Т Р А Н Е: 
 

 

                          За Купца:                                                                           За Продавца: 
 

 
 

                  В.Д.  ДИРЕКТОРА 

             ЈКП "Стари град" Шабац 

        Мирослав Премовић, дипл.инг.       
__________________ 
 
 
 

(Напомена за понуђача  -  потписати и оверити 

печатом) 

 

   м.п.                        
ДИРЕКТОР

 

 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

М О Д Е Л      У Г О В О Р А 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Понуђач мора да попуни модел уговора,  овери и потпише модел, и исти достави  у 

понуди. 
 

Уговорне     стране: 
 

ЈКП "Стари град" Шабац, Зеке Буљубаше бб, Шабац, које заступа в .д .  директора 

М и р о с л а в  Пр е м о ви ћ , дипл.инг. (у даљем тексту:  Купац) 
 

и 
 
 

адреса:   
 
 

кога заступа:                                                                                                                   , директор 
 

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 

1.   
 

2.   
 

3.   

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Купцу. 

 

(у случају подношења  заједничке  понуде, односно  понуде са  учешћем  подизвођача,  на 

горњим  цртама  морају  бити наведени  сви  понуђачи  из  групе понуђача,   односно  сви 

подизвођачи)  – (у даљем тексту: Продавац). 

 

Подаци  о Купцу-Наручиоцу: Подаци  о Продавацу-

испоручиоцу: 

ПИБ:100187243 ПИБ: 

Матични број: 07168667 Матични број: 

Број рачуна: 1 6 0 - 2 2 7 6 - 3 8  Број рачуна: 

Попунити податке 

 

    Број набавке: О.П.8/2020, Партијa 3 - резервни делови за путничка возила марке „ZASTAVA“    

Предмет уговора: резервни делови, Партијa 3 - резервни делови за путничка возила марке 

„ZASTAVA“  

Број и датум Одлуке о додели уговора:  _____________од   ___________ (не попуњавати) 

Понуда заведена код Наручиоца под број _________  од __________  (не попуњавати) 
 
 

(Попунити страну)



  

 

 
 

Члан  1. 

Предмет  уговора 

Уговорне стране закључују уговор o набавци _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

  у свему према понуди понуђача број                              од                         2020.  године, и

ценама  наведеним  у  обрасцу  структуре  цене  од     

спецификацији, а  који чине саставни део овог Уговора. 

2020.  године,  као  и  техничкој

Члан  2. 

Вредност уговора 

   Уговарачи су сагласни  да ће се Уговор реализовати до процењене вредности 

испоручених добара, односно највише до 100.000,00 динара без ПДВ-а, а по 

јединичним ценама из усвојене понуде Продавца која је саставни део овог Уговора. 

   Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати. 

   Купац задржава право одступања количина наведених у спецификацији, у складу 

са својим потребама, а до вредности закљученог уговора. 

    

                                                                  Члан  3. 

Начин и рок плаћања 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање   добара   која   су   предмет   набавке   извршиће се  након испоруке и 

потписивања пријема робе од стране Наручиоца.   

Рок плаћања је 45(четрдесетпет)  дана, рачунајући од дана пријема исправне фактуре о 

испорученим добрима.  

Продавац  се обавезује  да на фактури  унесе број под којим је Уговор заведен код 

Купца, као и број отпремнице. 

Члан  4. 

Начин, рок и место испоруке, 

гарантни рок 
Испорука предмета набавке ће се извршити сукцесивно, према потребама Наручиоца. 
Рок испоруке износи ___________часова/дана од упућивања писменог захтева, односно 

позива Наручиоца.  
Испорука предмета набавке је у пословном простору Наручиоца, fco магацин Наручиоца, 

ул.Далматинска бб, Шабац. 

             Гарантни рок за понуђене производе - у складу са декларацијом  произвођача 

предметних производа. 

Рок упућивања рекламација:3 дана од дана пријема робе. 

Рок за решавање рекламација: _______ од упућивања обавештења о рекламацији. 

 

Члан 5. 

 У случају прекорачења рока испоруке, Продавац се обавезује да за сваки дан закашњења 

плати Купцу на име уговорене казне 0,5 % од укупне вредности Уговора са ПДВ, а не више од 

5%. 

 У случају прекорачења уговореног рока испоруке дужег од 10 (десет) дана, Купац може 

пустити на наплату средство обезбеђења за добро извршење посла и задржава право да откаже 

предметни Уговор. 

 
(Попунити страну)



  

 

 

 
Члан 6. 

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће 
у свему одговарати техничкој спецификацији из конкурсне документације. 

 
У случају несаобразности са уговореним карактеристикама роба ће бити враћена, а Продавац 

је обавезан да у року које не може бити дужи од 5 дана поступи по оправданим рекламацијама. У 
противном биће активирано средство обезбеђења за добро извршење посла. 

 

Члан 7. 

Средства обезбеђења 

 Продавац се обавезује да Купцу приликом потписивања Уговора достави средства 

обезбеђења: 

 1: За добро извршење посла – БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ, прописно потписану и оверену, са 

меничним овашћењем на попуну у висини од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ. 

 Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Продавац не извршава 

уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

 Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Продавцу у року од 30 дана 

након извршења свих уговорених oбавеза.  

 

Уз одговарајајућу меницу Продавац је дужан да достави и следећа документа: 

• прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Купцу за попуњавање и подошење 

одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење), 

• фотокопију Картона депонованих потписа, 

• фотокопију ОП образца (образца са навођењем лица овашћених за заступање понуђача) и 

• фотокопију захтева за регистрацију меница оверену од стране пословне 

 

Члан 8. 
Измене током трајања уговора 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 

максимално  до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора а све у скалду са 

чланом 115.Закона. 

Члан 9. 

Рок важења и раскид уговора 

Овај уговор је сачињен за временски период од годину дана рачунајући од датума закључења 

уговора, или до утрошка финансијски средстава предвиђених за ову јавну набавку, односно до 

процењене вредности јавне набавке за ову партију. 

 

Обавезе које доспевају у 2020. години, реализоваће се у складу са Финансијским планом 

Наручиоца за 2020. годину и то највише до висине обезбеђених финансијских средстава. 

Обавезе које доспевају у 2021. години, реализоваће се у складу са Финансијским планом 

Наручиоца за 2021. годину и то највише до висине обезбеђених финансијских средстава која 

наручиоцу за ту намену буду одобрена. 

 Свака од уговорених страна има право на раскид Уговора у случају неиспуњења уговорених 

обавеза друге уговорне стране достављањем обавештења о раскиду у писаној форми. 

 Раскид Уговора производи правно дејство тренутком пријема обавештења. 

 Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни Уговор закључен и констатују 

да су за време трајања Уговора наступиле такве промењене околности збок којих је неоправдано да 

Уговор  и даље буде на снази, уговорене стране могу да споразумно раскину Уговор. 

(Попунити страну) 

                                                                                                                                                           



  

 

 

                                                                              

                                                                              Члан 10. 

Завршне одредбе 

                                                                                                                                      

 За све што није предвиђено Уговором важе одредбе Закона о облигационим односима. 

  

У случају спора надлежан је Привредни суд у Ваљеву. 

 

 

 Члан  11. 
 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава 

Продавац, а 4 (четири) Купац. 
 

 
 
 

У Г О В О Р Н Е   С Т Р А Н Е: 
 

 
 

За Купца:                                                                         За Продавца: 
 

 
 

                   В.Д.ДИРЕКТОРА 

             ЈКП "Стари град" Шабац 

        Мирослав Премовић, дипл.инг.        

(Напомена за понуђача  -  потписати и оверити 

печатом) 

 

   м.п.                             
ДИРЕКТОР

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

М О Д Е Л      У Г О В О Р А 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Понуђач мора да попуни модел уговора,  овери и потпише модел, и исти достави  у 

понуди. 
 

Уговорне     стране: 
 

ЈКП "Стари град" Шабац, Зеке Буљубаше бб, Шабац, које заступа в .д .  директора 

М и р о с л а в  Пр е м о ви ћ , дипл.инг. (у даљем тексту:  Купац) 
 

и 
 
 

адреса:   
 
 

кога заступа:                                                                                                                   , директор 
 

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 

1.   
 

2.   
 

3.   
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Купцу. 

 

(у случају подношења  заједничке  понуде, односно  понуде са  учешћем  подизвођача,  на 

горњим  цртама  морају  бити наведени  сви  понуђачи  из  групе понуђача,   односно  сви 

подизвођачи)  – (у даљем тексту: Продавац). 

 

Подаци  о Купцу-Наручиоцу: Подаци  о Продавацу-

испоручиоцу: 

ПИБ:100187243 ПИБ: 

Матични број: 07168667 Матични број: 

Број рачуна: 1 6 0 - 2 2 7 6 - 3 8  Број рачуна: 

Попунити податке 

 

    Број набавке: О.П.8/2020, Партија 4 - резервни делови за путничка возила (инострани програм) 

RENAULT;CITROEN;ŠKODA  

    Предмет уговора: Партија 4 - резервни делови за путничка возила (инострани програм) 

RENAULT;CITROEN;ŠKODA  

 

Број и датум Одлуке о додели уговора:  _____________од   ___________ (не попуњавати) 

Понуда заведена код Наручиоца под број _________  од __________  (не попуњавати) 
 
 

(Попунити страну)



  

 

 
 

Члан  1. 

Предмет  уговора 

Уговорне стране закључују уговор o набавци _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

  у свему према понуди п о н у ђ а ч а  број                              од                         2020.  године, и

ценама  наведеним  у  обрасцу  структуре  цене  од     

спецификацији, а  који чине саставни део овог Уговора. 

2020.  године,  као  и  техничкој

Члан  2. 

Вредност уговора 

   Уговарачи су сагласни  да ће се Уговор реализовати највише до процењене 

вредности испоручених добара, односно највише до 300.000,00 динара без ПДВ-а, 

а по јединичним ценама из усвојене понуде Продавца која је саставни део овог 

Уговора. 

   Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати. 

   Купац задржава право одступања количина наведених у спецификацији, у складу 

са својим потребама, а до вредности закљученог уговора. 

    

                                                                  Члан  3. 

Начин и рок плаћања 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање   добара   која   су   предмет   набавке   извршиће се  након испоруке и 

потписивања пријема робе од стране Наручиоца.   

Рок плаћања је 45(четрдесетпет)  дана, рачунајући од дана пријема исправне фактуре о 

испорученим добрима.  

Продавац  се обавезује  да на фактури  унесе број под којим је Уговор заведен код 

Купца, као и број отпремнице. 

Члан  4. 

Начин, рок и место испоруке, 

гарантни рок 
Испорука предмета набавке ће се извршити сукцесивно, према потребама Наручиоца. 
Рок испоруке износи ___________часова/дана од упућивања писменог захтева, односно 

позива Наручиоца.  
Испорука предмета набавке је у пословном простору Наручиоца, fco магацин Наручиоца, 

ул.Далматинска бб, Шабац. 

             Гарантни рок за понуђене производе - у складу са декларацијом  произвођача 

предметних производа. 

Рок упућивања рекламација:3 дана од дана пријема робе. 

Рок за решавање рекламација: _______ од упућивања обавештења о рекламацији. 

 

Члан 5. 

 У случају прекорачења рока испоруке, Продавац се обавезује да за сваки дан закашњења 

плати Купцу на име уговорене казне 0,5 % од укупне вредности Уговора са ПДВ, а не више од 

5%. 

 У случају прекорачења уговореног рока испоруке дужег од 10 (десет) дана, Купац може 

пустити на наплату средство обезбеђења за добро извршење посла и задржава право да откаже 

предметни Уговор. 

 
(Попунити страну)



  

 

 

 
Члан 6. 

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће 
у свему одговарати техничкој спецификацији из конкурсне документације. 

 
У случају несаобразности са уговореним карактеристикама роба ће бити враћена, а Продавац 

је обавезан да у року које не може бити дужи од 5 дана поступи по оправданим рекламацијама. У 
противном биће активирано средство обезбеђења за добро извршење посла. 

 

Члан 7. 

Средства обезбеђења 

 Продавац се обавезује да Купцу приликом потписивања Уговора достави средства 

обезбеђења: 

 1: За добро извршење посла – БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ, прописно потписану и оверену, са 

меничним овашћењем на попуну у висини од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ. 

 Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Продавац не извршава 

уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

 Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Продавцу у року од 30 дана 

након извршења свих уговорених oбавеза.  

 

Уз одговарајајућу меницу Продавац је дужан да достави и следећа документа: 

• прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Купцу за попуњавање и подошење 

одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење), 

• фотокопију Картона депонованих потписа, 

• фотокопију ОП образца (образца са навођењем лица овашћених за заступање понуђача) и 

• фотокопију захтева за регистрацију меница оверену од стране пословне 

 

Члан 8. 
Измене током трајања уговора 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 

максимално  до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора а све у скалду са 

чланом 115.Закона. 

Члан 9. 

Рок важења и раскид уговора 

 

Овај уговор је сачињен за временски период од годину дана рачунајући од датума закључења 

уговора, или до утрошка финансијски средстава предвиђених за ову јавну набавку, односно до 

процењене вредности јавне набавке за ову партију. 

 

Обавезе које доспевају у 2020.години, реализоваће се у складу са Финансијским планом 

Наручиоца за 2020. годину и то највише до висине обезбеђених финансијских средстава. 

Обавезе које доспевају у 2021. години, реализоваће се у складу са Финансијским планом 

Наручиоца за 2021. годину и то највише до висине обезбеђених финансијских средстава која 

наручиоцу за ту намену буду одобрена. 

Свака од уговорених страна има право на раскид Уговора у случају неиспуњења уговорених обавеза 

друге уговорне стране достављањем обавештења о раскиду у писаној форми. 

 Раскид Уговора производи правно дејство тренутком пријема обавештења. 

 Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни Уговор закључен и констатују 

да су за време трајања Уговора наступиле такве промењене околности збок којих је неоправдано да 

Уговор  и даље буде на снази, уговорене стране могу да споразумно раскину Уговор. 

(Попунити страну) 



  

 

 

                                                                                                            

                                                                             

                                                                               Члан 10. 

Завршне одредбе 

                                                                                                                                           

 За све што није предвиђено Уговором важе одредбе Закона о облигационим односима. 

  

У случају спора надлежан је Привредни суд у Ваљеву. 

 

 

 Члан  11. 
 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава 

Продавац, а 4 (четири) Купац. 
 

 
 
 

У Г О В О Р Н Е   С Т Р А Н Е: 
 

 
 

                          За Купца:                                                                                 За Продавца: 
 

 
 

                  В.Д.  ДИРЕКТОРА 

             ЈКП "Стари град" Шабац 

     _ Миролсав Премовић, дипл.инг.       
________________ 
 
 
 
 
 

(Напомена за понуђача  -  потписати и оверити 

печатом) 

 

   м.п.                                
ДИРЕКТОР

 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

М О Д Е Л      У Г О В О Р А 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Понуђач мора да попуни модел уговора,  овери и потпише модел, и исти достави  у 

понуди. 
 

Уговорне     стране: 
 

ЈКП "Стари град" Шабац, Зеке Буљубаше бб, Шабац, које заступа в .д .  директора 

М и р о с л а в  Пр е м о ви ћ , дипл.инг. (у даљем тексту:  Купац) 
 

и 
 
 

адреса:   
 
 

кога заступа:                                                                                                                   , директор 
 

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 

1.   
 

2.   
 

3.   
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Купцу. 

 

(у случају подношења  заједничке  понуде, односно  понуде са  учешћем  подизвођача,  на 

горњим  цртама  морају  бити наведени  сви  понуђачи  из  групе понуђача,   односно  сви 

подизвођачи)  – (у даљем тексту: Продавац). 

 

Подаци  о Купцу-Наручиоцу: Подаци  о Продавацу-

испоручиоцу: 

ПИБ:100187243 ПИБ: 

Матични број: 07168667 Матични број: 

Број рачуна: 1 6 0 - 2 2 7 6 - 3 8  Број рачуна: 

Попунити податке 

 

    Број набавке: О.П.8/2020, Партија 5 - резервни делови за тракторе  

    Предмет уговора: Партија 5 - резервни делови за тракторе 

Број и датум Одлуке о додели уговора:  _____________од   ___________ (не попуњавати) 

Понуда заведена код Наручиоца под број _________  од __________  (не попуњавати) 
 
 

(Попунити страну)



  

 

 
 

Члан  1. 

Предмет  уговора 

Уговорне стране закључују уговор o набавци _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

  у свему према понуди понуђача број                              од                         2020.  године, и

ценама  наведеним  у  обрасцу  структуре  цене  од     

спецификацији, а  који чине саставни део овог Уговора. 

2020.  године,  као  и  техничкој

Члан  2. 

Вредност уговора 

   Уговарачи су сагласни  да ће се Уговор реализовати до процењене вредности 

испоручених добара односно највише до 300.000,00 динара без ПДВ-а, а по 

јединичним ценама из усвојене понуде Продавца која је саставни део овог Уговора. 

   Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати. 

   Купац задржава право одступања количина наведених у спецификацији, у складу 

са својим потребама, а до вредности закљученог уговора. 

    

                                                                  Члан  3. 

Начин и рок плаћања 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање   добара   која   су   предмет   набавке   извршиће се  након испоруке и 

потписивања пријема робе од стране Наручиоца.   

Рок плаћања је 45(четрдесетпет)  дана, рачунајући од дана пријема исправне фактуре о 

испорученим добрима.  

Продавац  се обавезује  да на фактури  унесе број под којим је Уговор заведен код 

Купца, као и број отпремнице. 

Члан  4. 

Начин, рок и место испоруке, 

гарантни рок 
Испорука предмета набавке ће се извршити сукцесивно, према потребама Наручиоца. 
Рок испоруке износи ___________часова/дана од упућивања писменог захтева, односно 

позива Наручиоца.  
Испорука предмета набавке је у пословном простору Наручиоца, fco магацин Наручиоца, 

ул.Далматинска бб, Шабац. 

             Гарантни рок за понуђене производе - у складу са декларацијом  произвођача 

предметних производа. 

Рок упућивања рекламација:3 дана од дана пријема робе. 

Рок за решавање рекламација: _______ од упућивања обавештења о рекламацији. 

 

Члан 5. 

 У случају прекорачења рока испоруке, Продавац се обавезује да за сваки дан закашњења 

плати Купцу на име уговорене казне 0,5 % од укупне вредности Уговора са ПДВ, а не више од 

5%. 

 У случају прекорачења уговореног рока испоруке дужег од 10 (десет) дана, Купац може 

пустити на наплату средство обезбеђења за добро извршење посла и задржава право да откаже 

предметни Уговор. 

 
(Попунити страну)



  

 

 

 
Члан 6. 

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће 
у свему одговарати техничкој спецификацији из конкурсне документације. 

 
У случају несаобразности са уговореним карактеристикама роба ће бити враћена, а Продавац 

је обавезан да у року које не може бити дужи од 5 дана поступи по оправданим рекламацијама. У 
противном биће активирано средство обезбеђења за добро извршење посла. 

 

Члан 7. 

Средства обезбеђења 

 Продавац се обавезује да Купцу приликом потписивања Уговора достави средства 

обезбеђења: 

 1: За добро извршење посла – БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ, прописно потписану и оверену, са 

меничним овашћењем на попуну у висини од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ. 

 Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Продавац не извршава 

уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

 Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Продавцу у року од 30 дана 

након извршења свих уговорених oбавеза.  

 

Уз одговарајајућу меницу Продавац је дужан да достави и следећа документа: 

• прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Купцу за попуњавање и подошење 

одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење), 

• фотокопију Картона депонованих потписа, 

• фотокопију ОП образца (образца са навођењем лица овашћених за заступање понуђача) и 

• фотокопију захтева за регистрацију меница оверену од стране пословне 

 

Члан 8. 
Измене током трајања уговора 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 

максимално  до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора а све у скалду са 

чланом 115.Закона. 

Члан 9. 

Рок важења и раскид уговора 

 

Овај уговор је сачињен за временски период од годину дана рачунајући од датума закључења 

уговора, или до утрошка финансијски средстава предвиђених за ову јавну набавку, односно до 

процењене вредности јавне набавке за ову партију. 

 

Обавезе које доспевају у 2020.години, реализоваће се у складу са Финансијским планом 

Наручиоца за 2020. годину и то највише до висине обезбеђених финансијских средстава. 

Обавезе које доспевају у 2021.години, реализоваће се у складу са Финансијским планом 

Наручиоца за 2021. годину и то највише до висине обезбеђених финансијских средстава која 

наручиоцу за ту намену буду одобрена. 

Свака од уговорених страна има право на раскид Уговора у случају неиспуњења уговорених обавеза 

друге уговорне стране достављањем обавештења о раскиду у писаној форми. 

 Раскид Уговора производи правно дејство тренутком пријема обавештења. 

 Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни Уговор закључен и констатују 

да су за време трајања Уговора наступиле такве промењене околности збок којих је неоправдано да 

Уговор  и даље буде на снази, уговорене стране могу да споразумно раскину Уговор. 

(Попунити страну) 



  

 

 

                                                                                                                                               

                                                                         

                                                                               Члан 10. 

Завршне одредбе 

                                                                                                                                              

 За све што није предвиђено Уговором важе одредбе Закона о облигационим односима. 

  

У случају спора надлежан је Привредни суд у Ваљеву. 

 

 

 Члан  11. 
 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава 

Продавац, а 4 (четири) Купац. 
 

 
 
 

У Г О В О Р Н Е   С Т Р А Н Е: 
 

                        За Купца:                                                                            За Продавца: 
 

 
 

                  В.Д. ДИРЕКТОРА 

            ЈКП "Стари град" Шабац 

       Мирослав Премовић, дипл.инг.        

            ____________________ 
 

 

 

 

(Напомена за понуђача  -  потписати и оверити 

печатом) 

 

   м.п.                        
ДИРЕКТОР

 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

М О Д Е Л      У Г О В О Р А 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Понуђач мора да попуни модел уговора,  овери и потпише модел, и исти достави  у 

понуди. 
 

Уговорне     стране: 
 

ЈКП "Стари град" Шабац, Зеке Буљубаше бб, Шабац, које заступа в .д .директора Мирослав 

Премовић, дипл.инг. (у даљем тексту:  Купац) 
 

и 
 
 

адреса:   
 
 

кога заступа:                                                                                                                   , директор 
 

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 

1.   
 

2.   
 

3.   

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Купцу. 

 

(у случају подношења  заједничке  понуде, односно  понуде са  учешћем  подизвођача,  на 

горњим  цртама  морају  бити наведени  сви  понуђачи  из  групе понуђача,   односно  сви 

подизвођачи)  – (у даљем тексту: Продавац). 

 

Подаци  о Купцу-Наручиоцу: Подаци  о Продавацу-

испоручиоцу: 

ПИБ:100187243 ПИБ: 

Матични број: 07168667 Матични број: 

Број рачуна: 1 6 0 - 2 2 7 6 - 3 8  Број рачуна: 

Попунити податке 

 

    Број набавке: О.П.8/2020, Партија 6 - надградња специјалних комуналних возила типа Resor 

Предмет уговора: Партија 6 - надградња специјалних комуналних возила типа Resor 

Број и датум Одлуке о додели уговора:  _____________од   ___________ (не попуњавати) 

Понуда заведена код Наручиоца под број _________  од __________  (не попуњавати) 
 
 

(Попунити страну)



  

 

 
 

Члан  1. 

Предмет  уговора 

Уговорне стране закључују уговор o набавци _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

  у свему према понуди број                              од                         2020.  године, и

ценама  наведеним  у  обрасцу  структуре  цене  од     

спецификацији, а  који чине саставни део овог Уговора. 

 

2020.  године,  као  и  техничкој

Члан  2. 

Вредност уговора 

   Уговарачи су сагласни  да ће се Уговор реализовати највише до процењене 

вредности испоручених добара односно највише до 250.000,00 динара без ПДВ-а, а 

по јединичним ценама из усвојене понуде Продавца која је саставни део овог 

Уговора. 

   Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати. 

   Купац задржава право одступања количина наведених у спецификацији, у складу 

са својим потребама, а до вредности закљученог уговора. 

    

                                                                  Члан  3. 

Начин и рок плаћања 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање   добара   која   су   предмет   набавке   извршиће се  након испоруке и 

потписивања пријема робе од стране Наручиоца.   

Рок плаћања је 45(четрдесетпет)  дана, рачунајући од дана пријема исправне фактуре о 

испорученим добрима.  

Продавац  се обавезује  да на фактури  унесе број под којим је Уговор заведен код 

Купца, као и број отпремнице. 

Члан  4. 

Начин, рок и место испоруке, 

гарантни рок 
Испорука предмета набавке ће се извршити сукцесивно, према потребама Наручиоца. 
Рок испоруке износи ___________часова/дана од упућивања писменог захтева, односно 

позива Наручиоца.  
Испорука предмета набавке је у пословном простору Наручиоца, fco магацин Наручиоца, 

ул.Далматинска бб, Шабац. 

             Гарантни рок за понуђене производе - у складу са декларацијом  произвођача 

предметних производа. 

Рок упућивања рекламација:3 дана од дана пријема робе. 

Рок за решавање рекламација: _______ од упућивања обавештења о рекламацији. 

 

Члан 5. 

 У случају прекорачења рока испоруке, Продавац се обавезује да за сваки дан закашњења 

плати Купцу на име уговорене казне 0,5 % од укупне вредности Уговора са ПДВ, а не више од 

5%. 

 У случају прекорачења уговореног рока испоруке дужег од 10 (десет) дана, Купац може 

пустити на наплату средство обезбеђења за добро извршење посла и задржава право да откаже 

предметни Уговор. 

 
(Попунити страну)



  

 

 

 
Члан 6. 

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће 
у свему одговарати техничкој спецификацији из конкурсне документације. 

 
У случају несаобразности са уговореним карактеристикама роба ће бити враћена, а Продавац 

је обавезан да у року које не може бити дужи од 5 дана поступи по оправданим рекламацијама. У 
противном биће активирано средство обезбеђења за добро извршење посла. 

 

Члан 7. 

Средства обезбеђења 

 Продавац се обавезује да Купцу приликом потписивања Уговора достави средства 

обезбеђења: 

 1: За добро извршење посла – БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ, прописно потписану и оверену, са 

меничним овашћењем на попуну у висини од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ. 

 Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Продавац не извршава 

уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

 Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Продавцу у року од 30 дана 

након извршења свих уговорених oбавеза.  

 

Уз одговарајајућу меницу Продавац је дужан да достави и следећа документа: 

• прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Купцу за попуњавање и подошење 

одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење), 

• фотокопију Картона депонованих потписа, 

• фотокопију ОП образца (образца са навођењем лица овашћених за заступање понуђача) и 

• фотокопију захтева за регистрацију меница оверену од стране пословне 

 

Члан 8. 
Измене током трајања уговора 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 

максимално  до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора а све у скалду са 

чланом 115.Закона. 

Члан 9. 

Рок важења и раскид уговора 

 

Овај уговор је сачињен за временски период од годину дана рачунајући од датума закључења 

уговора, или до утрошка финансијски средстава предвиђених за ову јавну набавку, односно до 

процењене вредности јавне набавке за ову партију. 

 

Обавезе које доспевају у 2020. години, реализоваће се у складу са Финансијским планом 

Наручиоца за 2020. годину и то највише до висине обезбеђених финансијских средстава. 

Обавезе које доспевају у 2021. години, реализоваће се у складу са Финансијским планом 

Наручиоца за 2021. годину и то највише до висине обезбеђених финансијских средстава која му за ту 

намену буду одобрена.. 

Свака од уговорених страна има право на раскид Уговора у случају неиспуњења уговорених 

обавеза друге уговорне стране достављањем обавештења о раскиду у писаној форми. 

 Раскид Уговора производи правно дејство тренутком пријема обавештења. 

 Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни Уговор закључен и констатују 

да су за време трајања Уговора наступиле такве промењене околности збок којих је неоправдано да 

Уговор  и даље буде на снази, уговорене стране могу да споразумно раскину Уговор. 

(Попунити страну) 



  

 

 

                                                                                                                                                     

                                                                             

                                                                              Члан 10. 

Завршне одредбе 

                                                                                                                                         

 За све што није предвиђено Уговором важе одредбе Закона о облигационим односима. 

  

У случају спора надлежан је Привредни суд у Ваљеву. 

 

 

 Члан  11. 
 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава 

Продавац, а 4 (четири) Купац. 
 

 
 
 

У Г О В О Р Н Е   С Т Р А Н Е: 
 

 
 

                       За Купца:                                                                            За Продавца: 
 

 
 

                   В.Д. ДИРЕКТОРА 

             ЈКП "Стари град" Шабац 

         Мирослав Премовић, дипл.инг.        

 

 

 

(Напомена за понуђача  -  потписати и оверити 

печатом) 

 

   м.п.                      
ДИРЕКТОР
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М О Д Е Л      У Г О В О Р А 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Понуђач мора да попуни модел уговора,  овери и потпише модел, и исти достави  у 

понуди. 
 

Уговорне      стране: 
 

ЈКП "Стари град" Шабац, Зеке Буљубаше бб, Шабац, које заступа в .д .директора 

М и р о с л а в  Пр е м о ви ћ , дипл.инг. (у даљем тексту:  Купац) 
 

и 
 
 

адреса:   
 
 

кога заступа:                                                                                                                   , директор 
 

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 

1.   
 

2.   
 

3.   
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Купцу. 

 

(у случају подношења  заједничке  понуде, односно  понуде са  учешћем  подизвођача,  на 

горњим  цртама  морају  бити наведени  сви  понуђачи  из  групе понуђача,   односно  сви 

подизвођачи)  – (у даљем тексту: Продавац). 

 

Подаци  о Купцу-Наручиоцу: Подаци  о Продавацу-

испоручиоцу: 

ПИБ:100187243 ПИБ: 

Матични број: 07168667 Матични број: 

Број рачуна: 1 6 0 - 2 2 7 6 - 3 8  Број рачуна: 

Попунити податке 

 

    Број набавке: О.П.8/2020, Партија 7 - надградња специјалних комуналних возила типа Atric     

Предмет уговора: Партија 7 - надградња специјалних комуналних возила типа Atric      

Број и датум Одлуке о додели уговора:  _____________од   ___________ (не попуњавати) 

Понуда заведена код Наручиоца под број _________  од __________  (не попуњавати) 
 
 

(Попунити страну)



  

 

 
 

Члан  1. 

Предмет  уговора 

Уговорне стране закључују уговор o набавци _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

  у свему према понуди п о н у ђ а ч а број                              од                         2020.  године, и

ценама  наведеним  у  обрасцу  структуре  цене  од     

спецификацији, а  који чине саставни део овог Уговора. 
2020.  године,  као  и  техничкој

Члан  2. 

Вредност уговора 

   Уговарачи су сагласни  да ће се Уговор реализовати до вредности испоручених 

добара до 250.000,00 динара без ПДВ-а, а по јединичним ценама из усвојене 

понуде Продавца која је саставни део овог Уговора. 

   Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати. 

   Купац задржава право одступања количина наведених у спецификацији, у складу 

са својим потребама, а до вредности закљученог уговора. 

    

                                                                  Члан  3. 

Начин и рок плаћања 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање   добара   која   су   предмет   набавке   извршиће се  након испоруке и 

потписивања пријема робе од стране Наручиоца.   

Рок плаћања је 45(четрдесетпет)  дана, рачунајући од дана пријема исправне фактуре о 

испорученим добрима.  

Продавац  се обавезује  да на фактури  унесе број под којим је Уговор заведен код 

Купца, као и број отпремнице. 

Члан  4. 

Начин, рок и место испоруке, 

гарантни рок 
Испорука предмета набавке ће се извршити сукцесивно, према потребама Наручиоца. 
Рок испоруке износи ___________часова/дана од упућивања писменог захтева, односно 

позива Наручиоца.  
Испорука предмета набавке је у пословном простору Наручиоца, fco магацин Наручиоца, 

ул.Далматинска бб, Шабац. 

             Гарантни рок за понуђене производе - у складу са декларацијом  произвођача 

предметних производа. 

Рок упућивања рекламација:3 дана од дана пријема робе. 

Рок за решавање рекламација: _______ од упућивања обавештења о рекламацији. 

 

Члан 5. 

 У случају прекорачења рока испоруке, Продавац се обавезује да за сваки дан закашњења 

плати Купцу на име уговорене казне 0,5 % од укупне вредности Уговора са ПДВ, а не више од 

5%. 

 У случају прекорачења уговореног рока испоруке дужег од 10 (десет) дана, Купац може 

пустити на наплату средство обезбеђења за добро извршење посла и задржава право да откаже 

предметни Уговор. 

 
(Попунити страну)



  

 

 

 
Члан 6. 

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће 
у свему одговарати техничкој спецификацији из конкурсне документације. 

 
У случају несаобразности са уговореним карактеристикама роба ће бити враћена, а Продавац 

је обавезан да у року које не може бити дужи од 5 дана поступи по оправданим рекламацијама. У 
противном биће активирано средство обезбеђења за добро извршење посла. 

 

Члан 7. 

Средства обезбеђења 

 Продавац се обавезује да Купцу приликом потписивања Уговора достави средства 

обезбеђења: 

 1: За добро извршење посла – БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ, прописно потписану и оверену, са 

меничним овашћењем на попуну у висини од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ. 

 Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Продавац не извршава 

уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

 Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Продавцу у року од 30 дана 

након извршења свих уговорених oбавеза.  

 

Уз одговарајајућу меницу Продавац је дужан да достави и следећа документа: 

• прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Купцу за попуњавање и подошење 

одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење), 

• фотокопију Картона депонованих потписа, 

• фотокопију ОП образца (образца са навођењем лица овашћених за заступање понуђача) и 

• фотокопију захтева за регистрацију меница оверену од стране пословне 

 

Члан 8. 
Измене током трајања уговора 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 

максимално  до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора а све у скалду са 

чланом 115.Закона. 

Члан 9. 

Рок важења и раскид уговора 

 

Овај уговор је сачињен за временски период од годину дана рачунајући од датума закључења 

уговора, или до утрошка финансијски средстава предвиђених за ову јавну набавку, односно до 

процењене вредности јавне набавке за ову партију. 

 

Обавезе које доспевају у 2020. години, реализоваће се у складу са Финансијским планом 

Наручиоца за 2020. годину и то највише до висине обезбеђених финансијских средстава. 

Обавезе које доспевају у 2020. години, реализоваће се у складу са Финансијским планом 

Наручиоца за 2021. годину и то највише до висине обезбеђених финансијских средстава која му за ту 

намену буду одобрена. 

Свака од уговорених страна има право на раскид Уговора у случају неиспуњења уговорених 

обавеза друге уговорне стране достављањем обавештења о раскиду у писаној форми. 

 Раскид Уговора производи правно дејство тренутком пријема обавештења. 

 Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни Уговор закључен и констатују 

да су за време трајања Уговора наступиле такве промењене околности збок којих је неоправдано да 

Уговор  и даље буде на снази, уговорене стране могу да споразумно раскину Уговор. 

(Попунити страну) 



  

 

 

                                                                                                                                          

 

                                                                             Члан 10. 

                                                                   Завршне одредбе 

                                                                                                                                                  

 За све што није предвиђено Уговором важе одредбе Закона о облигационим односима. 

  

У случају спора надлежан је Привредни суд у Ваљеву. 

 

 

 Члан  11. 
 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава 

Продавац, а 4 (четири) Купац. 
 

 
 
 

У Г О В О Р Н Е   С Т Р А Н Е: 
 

 

                          За Купца:                                                                         За Продавца: 
 

 
 

                  В.Д.ДИРЕКТОРА 

           ЈКП "Стари град" Шабац 

      Мирослав Премовић, дипл.инг.       
_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

(Напомена за понуђача  -  потписати и оверити 

печатом) 

 

   м.п.                        
ДИРЕКТОР
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М О Д Е Л      У Г О В О Р А 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Понуђач мора да попуни модел уговора,  овери и потпише модел, и исти достави  у 

понуди. 
 

Уговорне     стране: 
 

ЈКП "Стари град" Шабац, Зеке Буљубаше бб, Шабац, које заступа в .д .директора М и р о с ла в  

Пр е м о ви ћ , дипл.инг. (у даљем тексту:  Купац) 
 

и 
 
 

адреса:   
 
 

кога заступа:                                                                                                                   , директор 
 

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 

1.   
 

2.   
 

3.   

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Купцу. 

 

(у случају подношења  заједничке  понуде, односно  понуде са  учешћем  подизвођача,  на 

горњим  цртама  морају  бити наведени  сви  понуђачи  из  групе понуђача,   односно  сви 

подизвођачи)  – (у даљем тексту: Продавац). 

 

Подаци  о Купцу-Наручиоцу: Подаци  о Продавацу-

испоручиоцу: 

ПИБ:100187243 ПИБ: 

Матични број: 07168667 Матични број: 

Број рачуна: 1 6 0 - 2 2 7 6 - 3 8  Број рачуна: 

Попунити податке 

 

    Број набавке: О.П.8/2020, Партија 8 - резервни делови за машине за кошење  
     Предмет уговора: Партија 8 - резервни делови за машине за кошење траве 

Број и датум Одлуке о додели уговора:  _____________од   ___________ (не попуњавати) 

Понуда заведена код Наручиоца под број _________  од __________  (не попуњавати) 
 
 

(Попунити страну)



  

 

 
 

Члан  1. 

Предмет  уговора 

Уговорне стране закључују уговор o набавци _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

  у свему према понуди п о н у ђ а ч а  број                              од                         2020.  године, и

ценама  наведеним  у  обрасцу  структуре  цене  од     

спецификацији, а  који чине саставни део овог Уговора. 

2020.  године,  као  и  техничкој

Члан  2. 

Вредност уговора 

   Уговарачи су сагласни  да ће се Уговор реализовати највише до процењене 

вредности испоручених добара, односно најивше до износа до 800.000,00 динара  

без ПДВ-а, а по јединичним ценама из усвојене понуде Продавца која је саставни 

део овог Уговора. 

   Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати. 

   Купац задржава право одступања количина наведених у спецификацији, у складу 

са својим потребама, а до вредности закљученог уговора. 

    

                                                                  Члан  3. 

Начин и рок плаћања 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање   добара   која   су   предмет   набавке   извршиће се  након испоруке и 

потписивања пријема робе од стране Наручиоца.   

Рок плаћања је 45(четрдесетпет)  дана, рачунајући од дана пријема исправне фактуре о 

испорученим добрима.  

Продавац  се обавезује  да на фактури  унесе број под којим је Уговор заведен код 

Купца, као и број отпремнице. 

Члан  4. 

Начин, рок и место испоруке, 

гарантни рок 
Испорука предмета набавке ће се извршити сукцесивно, према потребама Наручиоца. 
Рок испоруке износи ___________часова/дана од упућивања писменог захтева, односно 

позива Наручиоца.  
Испорука предмета набавке је у пословном простору Наручиоца, fco магацин Наручиоца, 

ул.Далматинска бб, Шабац. 

             Гарантни рок за понуђене производе - у складу са декларацијом  произвођача 

предметних производа. 

Рок упућивања рекламација:3 дана од дана пријема робе. 

Рок за решавање рекламација: _______ од упућивања обавештења о рекламацији. 

 

Члан 5. 

 У случају прекорачења рока испоруке, Продавац се обавезује да за сваки дан закашњења 

плати Купцу на име уговорене казне 0,5 % од укупне вредности Уговора са ПДВ, а не више од 

5%. 

 У случају прекорачења уговореног рока испоруке дужег од 10 (десет) дана, Купац може 

пустити на наплату средство обезбеђења за добро извршење посла и задржава право да откаже 

предметни Уговор. 

 
(Попунити страну)



  

 

 

 
Члан 6. 

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће 
у свему одговарати техничкој спецификацији из конкурсне документације. 

 
У случају несаобразности са уговореним карактеристикама роба ће бити враћена, а Продавац 

је обавезан да у року које не може бити дужи од 5 дана поступи по оправданим рекламацијама. У 
противном биће активирано средство обезбеђења за добро извршење посла. 

 

Члан 7. 

Средства обезбеђења 

 Продавац се обавезује да Купцу приликом потписивања Уговора достави средства 

обезбеђења: 

 1: За добро извршење посла – БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ, прописно потписану и оверену, са 

меничним овашћењем на попуну у висини од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ. 

 Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Продавац не извршава 

уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

 Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Продавцу у року од 30 дана 

након извршења свих уговорених oбавеза.  

 

Уз одговарајајућу меницу Продавац је дужан да достави и следећа документа: 

• прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Купцу за попуњавање и подошење 

одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење), 

• фотокопију Картона депонованих потписа, 

• фотокопију ОП образца (образца са навођењем лица овашћених за заступање понуђача) и 

• фотокопију захтева за регистрацију меница оверену од стране пословне 

 

Члан 8. 
Измене током трајања уговора 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 

максимално  до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора а све у скалду са 

чланом 115.Закона. 

Члан 9. 

Рок важења и раскид уговора 

 

Овај уговор је сачињен за временски период од годину дана рачунајући од датума закључења 

уговора, или до утрошка финансијски средстава предвиђених за ову јавну набавку, односно до 

процењене вредности јавне набавке за ову партију. 

 

Обавезе које доспевају у 2020. години, реализоваће се у складу са Финансијским планом 

Наручиоца за 2020. годину и то највише до висине обезбеђених финансијских средстава. 

Обавезе које доспевају у 2021. години, реализоваће се у складу са Финансијским планом 

Наручиоца за 2021. годину и то највише до висине обезбеђених финансијских средстава која му за ту 

намену буду одобрена. 

Свака од уговорених страна има право на раскид Уговора у случају неиспуњења уговорених 

обавеза друге уговорне стране достављањем обавештења о раскиду у писаној форми. 

 Раскид Уговора производи правно дејство тренутком пријема обавештења. 

 Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни Уговор закључен и констатују 

да су за време трајања Уговора наступиле такве промењене околности збок којих је неоправдано да 

Уговор  и даље буде на снази, уговорене стране могу да споразумно раскину Уговор. 

(Попунити страну) 



  

 

 

                                                                                                                                          

 

                                                                            Члан 10. 

                                                                     Завршне одредбе 

                                                                                                                                                  

 За све што није предвиђено Уговором важе одредбе Закона о облигационим односима. 

  

У случају спора надлежан је Привредни суд у Ваљеву. 

 

 

 Члан  11. 
 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава 

Продавац, а 4 (четири) Купац. 
 

 
 
 

У Г О В О Р Н Е   С Т Р А Н Е: 
 

 

                          За Купца:                                                                         За Продавца: 
 

 
 

                   В.Д.ДИРЕКТОРА 

            ЈКП "Стари град" Шабац 

        Мирослав Премовић, дипл.инг.       
__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

(Напомена за понуђача  -  потписати и оверити 

печатом) 

 

   м.п.                        
ДИРЕКТОР

 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

203/206 

М О Д Е Л      У Г О В О Р А 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Понуђач мора да попуни модел уговора,  овери и потпише модел, и исти достави  у 

понуди. 
 

Уговорне     стране: 
 

ЈКП "Стари град" Шабац, Зеке Буљубаше бб, Шабац, које заступа в.д. директора 

М и р о с л а в  Пр е м о ви ћ , дипл.инг. (у даљем тексту:  Купац) 
 

и 
 
 

адреса:   
 
 

кога заступа:                                                                                                                   , директор 
 

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 

1.   
 

2.   
 

3.   
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Купцу. 

 

(у случају подношења  заједничке  понуде, односно  понуде са  учешћем  подизвођача,  на 

горњим  цртама  морају  бити наведени  сви  понуђачи  из  групе понуђача,   односно  сви 

подизвођачи)  – (у даљем тексту: Продавац). 

 

Подаци  о Купцу-Наручиоцу: Подаци  о Продавацу-

испоручиоцу: 

ПИБ:100187243 ПИБ: 

Матични број: 07168667 Матични број: 

Број рачуна: 1 6 0 - 2 2 7 6 - 3 8  Број рачуна: 

Попунити податке 

 

    Број набавке: О.П.8/2020, Партија 9 - резервни делови за програм Husqvarna 

    Предмет уговора: Партија 9 - резервни делови за програм Husqvarna 
Број и датум Одлуке о додели уговора:  _____________од   ___________ (не попуњавати) 

Понуда заведена код Наручиоца под број _________  од __________  (не попуњавати) 
 
 

(Попунити страну)



  

 

 
 

Члан  1. 

Предмет  уговора 

Уговорне стране закључују уговор o набавци _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

  у свему према понуди п о н у ђ а ч а  број                              од                         2020.  године, и

ценама  наведеним  у  обрасцу  структуре  цене  од     

спецификацији, а  који чине саставни део овог Уговора. 

2020.  године,  као  и  техничкој

Члан  2. 

Вредност уговора 

   Уговарачи су сагласни  да ће се Уговор реализовати највише до процењене 

вредности испоручених добара, односно најивше до износа до 200.000,00 динара  

без ПДВ-а, а по јединичним ценама из усвојене понуде Продавца која је саставни 

део овог Уговора. 

   Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати. 

   Купац задржава право одступања количина наведених у спецификацији, у складу 

са својим потребама, а до вредности закљученог уговора. 

    

                                                                  Члан  3. 

Начин и рок плаћања 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање   добара   која   су   предмет   набавке   извршиће се  након испоруке и 

потписивања пријема робе од стране Наручиоца.   

Рок плаћања је 45(четрдесетпет)  дана, рачунајући од дана пријема исправне фактуре о 

испорученим добрима.  

Продавац  се обавезује  да на фактури  унесе број под којим је Уговор заведен код 

Купца, као и број отпремнице. 

Члан  4. 

Начин, рок и место испоруке, 

гарантни рок 
Испорука предмета набавке ће се извршити сукцесивно, према потребама Наручиоца. 
Рок испоруке износи ___________часова/дана од упућивања писменог захтева, односно 

позива Наручиоца.  
Испорука предмета набавке је у пословном простору Наручиоца, fco магацин Наручиоца, 

ул.Далматинска бб, Шабац. 

             Гарантни рок за понуђене производе износи_______ од дана испоруке. 

Рок упућивања рекламација:3 дана од дана пријема робе. 

Рок за решавање рекламација: _______ од упућивања обавештења о рекламацији. 

 

Члан 5. 

 У случају прекорачења рока испоруке, Продавац се обавезује да за сваки дан закашњења 

плати Купцу на име уговорене казне 0,5 % од укупне вредности Уговора са ПДВ, а не више од 

5%. 

 У случају прекорачења уговореног рока испоруке дужег од 10 (десет) дана, Купац може 

пустити на наплату средство обезбеђења за добро извршење посла и задржава право да откаже 

предметни Уговор. 

 
(Попунити страну)



  

 

 

 
Члан 6. 

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће 
у свему одговарати техничкој спецификацији из конкурсне документације. 

 
У случају несаобразности са уговореним карактеристикама роба ће бити враћена, а Продавац 

је обавезан да у року које не може бити дужи од 5 дана поступи по оправданим рекламацијама. У 
противном биће активирано средство обезбеђења за добро извршење посла. 

 

Члан 7. 

Средства обезбеђења 

 Продавац се обавезује да Купцу приликом потписивања Уговора достави средства 

обезбеђења: 

 1: За добро извршење посла – БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ, прописно потписану и оверену, са 

меничним овашћењем на попуну у висини од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ. 

 Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Продавац не извршава 

уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

 Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Продавцу у року од 30 дана 

након извршења свих уговорених oбавеза.  

 

Уз одговарајајућу меницу Продавац је дужан да достави и следећа документа: 

• прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Купцу за попуњавање и подошење 

одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење), 

• фотокопију Картона депонованих потписа, 

• фотокопију ОП образца (образца са навођењем лица овашћених за заступање понуђача) и 

• фотокопију захтева за регистрацију меница оверену од стране пословне 

 

Члан 8. 
Измене током трајања уговора 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 

максимално  до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора а све у скалду са 

чланом 115.Закона. 

Члан 9. 

Рок важења и раскид уговора 

Овај уговор је сачињен за временски период од годину дана рачунајући од датума закључења 

уговора, или до утрошка финансијски средстава предвиђених за ову јавну набавку, односно до 

процењене вредности јавне набавке за ову партију. 

 

Обавезе које доспевају у 2020. години, реализоваће се у складу са Финансијским планом 

Наручиоца за 2020. годину и то највише до висине обезбеђених финансијских средстава. 

Обавезе које доспевају у 2021. години, реализоваће се у складу са Финансијским планом 

Наручиоца за 2021. годину и то највише до висине обезбеђених финансијских средстава која му за ту 

намену буду одобрена. 

Свака од уговорених страна има право на раскид Уговора у случају неиспуњења уговорених 

обавеза друге уговорне стране достављањем обавештења о раскиду у писаној форми. 

 Раскид Уговора производи правно дејство тренутком пријема обавештења. 

 Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни Уговор закључен и констатују 

да су за време трајања Уговора наступиле такве промењене околности збок којих је неоправдано да 

Уговор  и даље буде на снази, уговорене стране могу да споразумно раскину Уговор. 

                                                                                                                                              

(Попунити страну) 



  

 

 

 

                                                                             Члан 10. 

                                                                   Завршне одредбе 

                                                                                                                                                  

 За све што није предвиђено Уговором важе одредбе Закона о облигационим односима. 

  

У случају спора надлежан је Привредни суд у Ваљеву. 

 

 

 Члан  11. 
 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава 

Продавац, а 4 (четири) Купац. 
 

 
 
 

У Г О В О Р Н Е   С Т Р А Н Е: 
 

 

                          За Купца:                                                                         За Продавца: 
 

 
 

                   В.Д. ДИРЕКТОРА 

              ЈКП "Стари град" Шабац 

         Мирослав Премовић, дипл.инг.       
__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

(Напомена за понуђача  -  потписати и оверити 

печатом) 

 

   м.п.                    
ДИРЕКТОР

 

 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

203/206 

М О Д Е Л      У Г О В О Р А 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Понуђач мора да попуни модел уговора,  овери и потпише модел, и исти достави  у 

понуди. 
 

Уговорне      стране: 
 

ЈКП "Стари град" Шабац, Зеке Буљубаше бб, Шабац, које заступа в .д .директора 

М и р о с л а в  Пр е м о в и ћ , дипл.инг. (у даљем тексту:  Купац) 
 

и 
 
 

адреса:   
 
 

кога заступа:                                                                                                                   , директор 
 

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 

1.   
 

2.   
 

3.   

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Купцу. 

 

(у случају подношења  заједничке  понуде, односно  понуде са  учешћем  подизвођача,  на 

горњим  цртама  морају  бити наведени  сви  понуђачи  из  групе понуђача,   односно  сви 

подизвођачи)  – (у даљем тексту: Продавац). 

 

Подаци  о Купцу-Наручиоцу: Подаци  о Продавацу-

испоручиоцу: 

ПИБ:100187243 ПИБ: 

Матични број: 07168667 Матични број: 

Број рачуна: 1 6 0 - 2 2 7 6 - 3 8  Број рачуна: 

Попунити податке 

 

    Број набавке: О.П.8/2020, Партија 10 - резервни делови за програм Sthil 

     Предмет уговора: Партија 10 - резервни делови за програм Sthil 
Број и датум Одлуке о додели уговора:  _____________од   ___________ (не попуњавати) 

Понуда заведена код Наручиоца под број _________  од __________  (не попуњавати) 
 
 

(Попунити страну)



  

 

 
 

Члан  1. 

Предмет  уговора 

Уговорне стране закључују уговор o набавци _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

  у свему према понуди понуђача број                              од                         2020.  године, и

ценама  наведеним  у  обрасцу  структуре  цене  од     

спецификацији, а  који чине саставни део овог Уговора. 

2020.  године,  као  и  техничкој

Члан  2. 

Вредност уговора 

   Уговарачи су сагласни  да ће се Уговор реализовати највише до процењене 

вредности испоручених добара, односно најивше до износа до 320.000,00 динара 

без ПДВ-а, а по јединичним ценама из усвојене понуде Продавца која је саставни 

део овог Уговора. 

   Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати. 

   Купац задржава право одступања количина наведених у спецификацији, у складу 

са својим потребама, а до вредности закљученог уговора. 

    

                                                                  Члан  3. 

Начин и рок плаћања 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање   добара   која   су   предмет   набавке   извршиће се  након испоруке и 

потписивања пријема робе од стране Наручиоца.   

Рок плаћања је 45 (четрдесетпет)  дана, рачунајући од дана пријема исправне фактуре о 

испорученим добрима.  

Продавац  се обавезује  да на фактури  унесе број под којим је Уговор заведен код 

Купца, као и број отпремнице. 

Члан  4. 

Начин, рок и место испоруке, 

гарантни рок 
Испорука предмета набавке ће се извршити сукцесивно, према потребама Наручиоца. 
Рок испоруке износи ___________часова/дана од упућивања писменог захтева, односно 

позива Наручиоца.  
Испорука предмета набавке је у пословном простору Наручиоца, fco магацин Наручиоца, 

ул.Далматинска бб, Шабац. 

             Гарантни рок за понуђене производе износи _______од дана испоруке.  

Рок упућивања рекламација:3 дана од дана пријема робе. 

Рок за решавање рекламација: _______ од упућивања обавештења о рекламацији. 

 

Члан 5. 

 У случају прекорачења рока испоруке, Продавац се обавезује да за сваки дан закашњења 

плати Купцу на име уговорене казне 0,5 % од укупне вредности Уговора са ПДВ, а не више од 

5%. 

 У случају прекорачења уговореног рока испоруке дужег од 10 (десет) дана, Купац може 

пустити на наплату средство обезбеђења за добро извршење посла и задржава право да откаже 

предметни Уговор. 

 
(Попунити страну)



  

 

 

 
Члан 6. 

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће 
у свему одговарати техничкој спецификацији из конкурсне документације. 

 
У случају несаобразности са уговореним карактеристикама роба ће бити враћена, а Продавац 

је обавезан да у року које не може бити дужи од 5 дана поступи по оправданим рекламацијама. У 
противном биће активирано средство обезбеђења за добро извршење посла. 

 

Члан 7. 

Средства обезбеђења 

 Продавац се обавезује да Купцу приликом потписивања Уговора достави средства 

обезбеђења: 

 1: За добро извршење посла – БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ, прописно потписану и оверену, са 

меничним овашћењем на попуну у висини од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ. 

 Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Продавац не извршава 

уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

 Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Продавцу у року од 30 дана 

након извршења свих уговорених oбавеза.  

 

Уз одговарајајућу меницу Продавац је дужан да достави и следећа документа: 

• прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Купцу за попуњавање и подошење 

одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење), 

• фотокопију Картона депонованих потписа, 

• фотокопију ОП образца (образца са навођењем лица овашћених за заступање понуђача) и 

• фотокопију захтева за регистрацију меница оверену од стране пословне 

 

Члан 8. 
Измене током трајања уговора 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 

максимално  до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора а све у скалду са 

чланом 115.Закона. 

Члан 9. 

Рок важења и раскид уговора 

Овај уговор је сачињен за временски период од годину дана рачунајући од датума закључења 

уговора, или до утрошка финансијски средстава предвиђених за ову јавну набавку, односно до 

процењене вредности јавне набавке за ову партију. 

 

Обавезе које доспевају у 2020. години, реализоваће се у складу са Финансијским планом 

Наручиоца за 2020. годину и то највише до висине обезбеђених финансијских средстава. 

Обавезе које доспевају у 2021. години, реализоваће се у складу са Финансијским планом 

Наручиоца за 2021. годину и то највише до висине обезбеђених финансијских средстава која му за ту 

намену буду одобрена. 

Свака од уговорених страна има право на раскид Уговора у случају неиспуњења уговорених 

обавеза друге уговорне стране достављањем обавештења о раскиду у писаној форми. 

 Раскид Уговора производи правно дејство тренутком пријема обавештења. 

 Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни Уговор закључен и констатују 

да су за време трајања Уговора наступиле такве промењене околности збок којих је неоправдано да 

Уговор  и даље буде на снази, уговорене стране могу да споразумно раскину Уговор. 

(Попунити страну) 

 



  

 

 

                                                                                                                                        

                                                                             Члан 10. 

                                                                   Завршне одредбе 

                                                                                                                                                  

 За све што није предвиђено Уговором важе одредбе Закона о облигационим односима. 

  

У случају спора надлежан је Привредни суд у Ваљеву. 

 

 

 Члан  11. 
 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава 

Продавац, а 4 (четири) Купац. 
 

 
 
 

У Г О В О Р Н Е   С Т Р А Н Е: 
 

 

                          За Купца:                                                                         За Продавца: 
 

 
 

                   В.Д. ДИРЕКТОРА 

              ЈКП "Стари град" Шабац 

         Мирослав Премовић, дипл.инг.        
__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

(Напомена за понуђача  -  потписати и оверити 

печатом) 

 

   м.п.                        
ДИРЕКТОР
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М О Д Е Л      У Г О В О Р А 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Понуђач мора да попуни модел уговора,  овери и потпише модел, и исти достави  у 

понуди. 
 

Уговорне     стране: 
 

ЈКП "Стари град" Шабац, Зеке Буљубаше бб, Шабац, које заступа в .д .  директора 

М и р о с л а в  Пр е м о ви ћ , дипл.инг. (у даљем тексту:  Купац) 
 

и 
 
 

адреса:   
 
 

кога заступа:                                                                                                                   , директор 
 

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 

1.   
 

2.   
 

3.   
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Купцу. 

 

(у случају подношења  заједничке  понуде, односно  понуде са  учешћем  подизвођача,  на 

горњим  цртама  морају  бити наведени  сви  понуђачи  из  групе понуђача,   односно  сви 

подизвођачи)  – (у даљем тексту: Продавац). 

 

Подаци  о Купцу-Наручиоцу: Подаци  о Продавацу-

испоручиоцу: 

ПИБ:100187243 ПИБ: 

Матични број: 07168667 Матични број: 

Број рачуна: 1 6 0 - 2 2 7 6 - 3 8  Број рачуна: 

Попунити податке 

 

    Број набавке: О.П.8/2020, Партија 11 - акумулатори 
     Предмет уговора: Партија 11 - акумулатори 

Број и датум Одлуке о додели уговора:  _____________од   ___________ (не попуњавати) 

Понуда заведена код Наручиоца под број _________  од __________  (не попуњавати) 
 
 

(Попунити страну)



  

 

 
 

Члан  1. 

Предмет  уговора 

Уговорне стране закључују уговор o набавци _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

  у свему према понуди п о н у ђ а ч а  број                              од                         2020.  године, и

ценама  наведеним  у  обрасцу  структуре  цене  од     

спецификацији, а  који чине саставни део овог Уговора. 

 

2020.  године,  као  и  техничкој

Члан  2. 

Вредност уговора 

   Уговарачи су сагласни  да ће се Уговор реализовати највише до процењене 

вредности испоручених добара, односно најивше до износа до 250.000,00 динара  

без ПДВ-а, а по јединичним ценама из усвојене понуде Продавца која је саставни 

део овог Уговора. 

   Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати. 

   Купац задржава право одступања количина наведених у спецификацији, у складу 

са својим потребама, а до вредности закљученог уговора. 

    

                                                                  Члан  3. 

Начин и рок плаћања 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање   добара   која   су   предмет   набавке   извршиће се  након испоруке и 

потписивања пријема робе од стране Наручиоца.   

Рок плаћања је 45(четрдесетпет)  дана, рачунајући од дана пријема исправне фактуре о 

испорученим добрима.  

Продавац  се обавезује  да на фактури  унесе број под којим је Уговор заведен код 

Купца, као и број отпремнице. 

Члан  4. 

Начин, рок и место испоруке, 

гарантни рок 
Испорука предмета набавке ће се извршити сукцесивно, према потребама Наручиоца. 
Рок испоруке износи ___________часова/дана од упућивања писменог захтева, односно 

позива Наручиоца.  
Испорука предмета набавке је у пословном простору Наручиоца, fco магацин Наручиоца, 

ул.Далматинска бб, Шабац. 

             Гарантни рок за понуђене производе - у складу са декларацијом  произвођача 

предметних производа. 

Рок упућивања рекламација:3 дана од дана пријема робе. 

Рок за решавање рекламација: _______ од упућивања обавештења о рекламацији. 

 

Члан 5. 

 У случају прекорачења рока испоруке, Продавац се обавезује да за сваки дан закашњења 

плати Купцу на име уговорене казне 0,5 % од укупне вредности Уговора са ПДВ, а не више од 

5%. 

 У случају прекорачења уговореног рока испоруке дужег од 10 (десет) дана, Купац може 

пустити на наплату средство обезбеђења за добро извршење посла и задржава право да откаже 

предметни Уговор. 

 
(Попунити страну)



  

 

 

 
Члан 6. 

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће 
у свему одговарати техничкој спецификацији из конкурсне документације. 

 
У случају несаобразности са уговореним карактеристикама роба ће бити враћена, а Продавац 

је обавезан да у року које не може бити дужи од 5 дана поступи по оправданим рекламацијама. У 
противном биће активирано средство обезбеђења за добро извршење посла. 

 

Члан 7. 

Средства обезбеђења 

 Продавац се обавезује да Купцу приликом потписивања Уговора достави средства 

обезбеђења: 

 1: За добро извршење посла – БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ, прописно потписану и оверену, са 

меничним овашћењем на попуну у висини од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ. 

 Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Продавац не извршава 

уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

 Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Продавцу у року од 30 дана 

након извршења свих уговорених oбавеза.  

 

Уз одговарајајућу меницу Продавац је дужан да достави и следећа документа: 

• прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Купцу за попуњавање и подошење 

одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење), 

• фотокопију Картона депонованих потписа, 

• фотокопију ОП образца (образца са навођењем лица овашћених за заступање понуђача) и 

• фотокопију захтева за регистрацију меница оверену од стране пословне 

 

Члан 8. 
Измене током трајања уговора 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 

максимално  до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора а све у скалду са 

чланом 115.Закона. 

Члан 9. 

Рок важења и раскид уговора 

Овај уговор је сачињен за временски период од годину дана рачунајући од датума закључења 

уговора, или до утрошка финансијски средстава предвиђених за ову јавну набавку, односно до 

процењене вредности јавне набавке за ову партију. 

 

Обавезе које доспевају у 2020. години, реализоваће се у складу са Финансијским планом 

Наручиоца за 2020. годину и то највише до висине обезбеђених финансијских средстава. 

Обавезе које доспевају у 2021. години, реализоваће се у складу са Финансијским планом 

Наручиоца за 2021. годину и то највише до висине обезбеђених финансијских средстава која му за ту 

намену буду одобрена. 

Свака од уговорених страна има право на раскид Уговора у случају неиспуњења уговорених 

обавеза друге уговорне стране достављањем обавештења о раскиду у писаној форми. 

 Раскид Уговора производи правно дејство тренутком пријема обавештења. 

 Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни Уговор закључен и констатују 

да су за време трајања Уговора наступиле такве промењене околности збок којих је неоправдано да 

Уговор  и даље буде на снази, уговорене стране могу да споразумно раскину Уговор. 

(Попунити страну) 

 



  

 

 

                                                                                                                                        

                                                                             Члан 10. 

                                                                   Завршне одредбе 

                                                                                                                                                  

 За све што није предвиђено Уговором важе одредбе Закона о облигационим односима. 

  

У случају спора надлежан је Привредни суд у Ваљеву. 

 

 

 Члан  11. 
 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава 

Продавац, а 4 (четири) Купац. 
 

 
 
 

У Г О В О Р Н Е   С Т Р А Н Е: 
 

 

                          За Купца:                                                                         За Продавца: 
 

 
 

                   В.Д. ДИРЕКТОРА 

            ЈКП "Стари град" Шабац 

        Мирослав Премовић, дипл.инг.        
__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

(Напомена за понуђача  -  потписати и оверити 

печатом) 

 

   м.п.                        
ДИРЕКТОР
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М О Д Е Л      У Г О В О Р А 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Понуђач мора да попуни модел уговора,  овери и потпише модел, и исти достави  у 

понуди. 
 

Уговорне     стране: 
 

ЈКП "Стари град" Шабац, Зеке Буљубаше бб, Шабац, које заступа в.д. директора 

М и р о с л а в  Пр е м о ви ћ , дипл.инг. (у даљем тексту:  Купац) 
 

и 
 
 

адреса:   
 
 

кога заступа:                                                                                                                   , директор 
 

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 

1.   
 

2.   
 

3.   
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Купцу. 

 

(у случају подношења  заједничке  понуде, односно  понуде са  учешћем  подизвођача,  на 

горњим  цртама  морају  бити наведени  сви  понуђачи  из  групе понуђача,   односно  сви 

подизвођачи)  – (у даљем тексту: Продавац). 

 

Подаци  о Купцу-Наручиоцу: Подаци  о Продавацу-

испоручиоцу: 

ПИБ:100187243 ПИБ: 

Матични број: 07168667 Матични број: 

Број рачуна: 1 6 0 - 2 2 7 6 - 3 8  Број рачуна: 

Попунити податке 

 

    Број набавке: О.П.8/2020, Партија 12 - филтери 
     Предмет уговора: Партија 12 - филтери 

Број и датум Одлуке о додели уговора:  _____________од   ___________ (не попуњавати) 

Понуда заведена код Наручиоца под број _________  од __________  (не попуњавати) 
 
 

(Попунити страну)



  

 

 
 

Члан  1. 

Предмет  уговора 

Уговорне стране закључују уговор o набавци _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

  у свему према понуди понуђача број                              од                         2020.  године, и

ценама  наведеним  у  обрасцу  структуре  цене  од     

спецификацији, а  који чине саставни део овог Уговора. 

2020.  године,  као  и  техничкој

Члан  2. 

Вредност уговора 

   Уговарачи су сагласни  да ће се Уговор реализовати највише до процењене 

вредности испоручених добара, односно најивше до износа до 270.000,00 динара 

без ПДВ-а, а по јединичним ценама из усвојене понуде Продавца која је саставни 

део овог Уговора. 

   Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати. 

   Купац задржава право одступања количина наведених у спецификацији, у складу 

са својим потребама, а до вредности закљученог уговора. 

    

                                                                  Члан  3. 

Начин и рок плаћања 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање   добара   која   су   предмет   набавке   извршиће се  након испоруке и 

потписивања пријема робе од стране Наручиоца.   

Рок плаћања је 45(четрдесетпет)  дана, рачунајући од дана пријема исправне фактуре о 

испорученим добрима.  

Продавац  се обавезује  да на фактури  унесе број под којим је Уговор заведен код 

Купца, као и број отпремнице. 

Члан  4. 

Начин, рок и место испоруке, 

гарантни рок 
Испорука предмета набавке ће се извршити сукцесивно, према потребама Наручиоца. 
Рок испоруке износи ___________часова/дана од упућивања писменог захтева, односно 

позива Наручиоца.  
Испорука предмета набавке је у пословном простору Наручиоца, fco магацин Наручиоца, 

ул.Далматинска бб, Шабац. 

             Гарантни рок за понуђене производе - у складу са декларацијом  произвођача 

предметних производа. 

Рок упућивања рекламација:3 дана од дана пријема робе. 

Рок за решавање рекламација: _______ од упућивања обавештења о рекламацији. 

 

Члан 5. 

 У случају прекорачења рока испоруке, Продавац се обавезује да за сваки дан закашњења 

плати Купцу на име уговорене казне 0,5 % од укупне вредности Уговора са ПДВ, а не више од 

5%. 

 У случају прекорачења уговореног рока испоруке дужег од 10 (десет) дана, Купац може 

пустити на наплату средство обезбеђења за добро извршење посла и задржава право да откаже 

предметни Уговор. 

 
(Попунити страну)



  

 

 

 
Члан 6. 

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће 
у свему одговарати техничкој спецификацији из конкурсне документације. 

 
У случају несаобразности са уговореним карактеристикама роба ће бити враћена, а Продавац 

је обавезан да у року које не може бити дужи од 5 дана поступи по оправданим рекламацијама. У 
противном биће активирано средство обезбеђења за добро извршење посла. 

 

Члан 7. 

Средства обезбеђења 

 Продавац се обавезује да Купцу приликом потписивања Уговора достави средства 

обезбеђења: 

 1: За добро извршење посла – БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ, прописно потписану и оверену, са 

меничним овашћењем на попуну у висини од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ. 

 Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Продавац не извршава 

уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

 Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Продавцу у року од 30 дана 

након извршења свих уговорених oбавеза.  

 

Уз одговарајајућу меницу Продавац је дужан да достави и следећа документа: 

• прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Купцу за попуњавање и подошење 

одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење), 

• фотокопију Картона депонованих потписа, 

• фотокопију ОП образца (образца са навођењем лица овашћених за заступање понуђача) и 

• фотокопију захтева за регистрацију меница оверену од стране пословне 

 

Члан 8. 
Измене током трајања уговора 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 

максимално  до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора а све у скалду са 

чланом 115.Закона. 

Члан 9. 

Рок важења и раскид уговора 

Овај уговор је сачињен за временски период од годину дана рачунајући од датума закључења 

уговора, или до утрошка финансијски средстава предвиђених за ову јавну набавку, односно до 

процењене вредности јавне набавке за ову партију. 

 

 

Обавезе које доспевају у 2020. години, реализоваће се у складу са Финансијским планом 

Наручиоца за 2020. годину и то највише до висине обезбеђених финансијских средстава. 

Обавезе које доспевају у 2021. години, реализоваће се у складу са Финансијским планом 

Наручиоца за 2021. годину и то највише до висине обезбеђених финансијских средстава која му за ту 

намену буду одобрена. 

Свака од уговорених страна има право на раскид Уговора у случају неиспуњења уговорених 

обавеза друге уговорне стране достављањем обавештења о раскиду у писаној форми. 

 Раскид Уговора производи правно дејство тренутком пријема обавештења. 

 Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни Уговор закључен и констатују 

да су за време трајања Уговора наступиле такве промењене околности збок којих је неоправдано да 

Уговор  и даље буде на снази, уговорене стране могу да споразумно раскину Уговор. 

(Попунити страну) 



  

 

 

 

                                                                                                                                        

                                                                             Члан 10. 

                                                                   Завршне одредбе 

                                                                                                                                                  

 За све што није предвиђено Уговором важе одредбе Закона о облигационим односима. 

  

У случају спора надлежан је Привредни суд у Ваљеву. 

 

 

 Члан  11. 
 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава 

Продавац, а 4 (четири) Купац. 
 

 
 
 

У Г О В О Р Н Е   С Т Р А Н Е: 
 

 

                          За Купца:                                                                         За Продавца: 
 

 
 

                   В.Д. ДИРЕКТОРА 

              ЈКП "Стари град" Шабац 

         Мирослав Премовић, дипл.инг.        
__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

(Напомена за понуђача  -  потписати и оверити 

печатом) 

 

   м.п.                        
ДИРЕКТОР
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М О Д Е Л      У Г О В О Р А 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Понуђач мора да попуни модел уговора,  овери и потпише модел, и исти достави  у 

понуди. 
 

Уговорне     стране: 
 

ЈКП "Стари град" Шабац, Зеке Буљубаше бб, Шабац, које заступа в .д .директора М и р о с ла в  

Пр е м о ви ћ , дипл.инг. (у даљем тексту:  Купац) 
 

и 
 
 

адреса:   
 
 

кога заступа:                                                                                                                   , директор 
 

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 

1.   
 

2.   
 

3.   

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Купцу. 

 

(у случају подношења  заједничке  понуде, односно  понуде са  учешћем  подизвођача,  на 

горњим  цртама  морају  бити наведени  сви  понуђачи  из  групе понуђача,   односно  сви 

подизвођачи)  – (у даљем тексту: Продавац). 

 

Подаци  о Купцу-Наручиоцу: Подаци  о Продавацу-

испоручиоцу: 

ПИБ:100187243 ПИБ: 

Матични број: 07168667 Матични број: 

Број рачуна: 1 6 0 - 2 2 7 6 - 3 8  Број рачуна: 

Попунити податке 

 

    Број набавке: О.П.8/2020, Партија 13 - лежајеви и осовинске заптивке 

     Предмет уговора: Партија 13 - лежајеви и осовинске заптивке 
Број и датум Одлуке о додели уговора:  _____________од   ___________ (не попуњавати) 

Понуда заведена код Наручиоца под број _________  од __________  (не попуњавати) 
 
 

(Попунити страну)



  

 

 
 

Члан  1. 

Предмет  уговора 

Уговорне стране закључују уговор o набавци _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

  у свему према понуди понуђача број                              од                         2020.  године, и

ценама  наведеним  у  обрасцу  структуре  цене  од     

спецификацији, а  који чине саставни део овог Уговора. 

2020.  године,  као  и  техничкој

Члан  2. 

Вредност уговора 

   Уговарачи су сагласни  да ће се Уговор реализовати највише до процењене 

вредности испоручених добара, односно најивше до износа до 200.000,00 динара  

без ПДВ-а, а по јединичним ценама из усвојене понуде Продавца која је саставни 

део овог Уговора. 

   Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати. 

   Купац задржава право одступања количина наведених у спецификацији, у складу 

са својим потребама, а до вредности закљученог уговора. 

    

                                                                  Члан  3. 

Начин и рок плаћања 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање   добара   која   су   предмет   набавке   извршиће се  након испоруке и 

потписивања пријема робе од стране Наручиоца.   

Рок плаћања је 45(четрдесетпет)  дана, рачунајући од дана пријема исправне фактуре о 

испорученим добрима.  

Продавац  се обавезује  да на фактури  унесе број под којим је Уговор заведен код 

Купца, као и број отпремнице. 

Члан  4. 

Начин, рок и место испоруке, 

гарантни рок 
Испорука предмета набавке ће се извршити сукцесивно, према потребама Наручиоца. 
Рок испоруке износи ___________часова/дана од упућивања писменог захтева, односно 

позива Наручиоца.  
Испорука предмета набавке је у пословном простору Наручиоца, fco магацин Наручиоца, 

ул.Далматинска бб, Шабац. 

             Гарантни рок за понуђене производе - у складу са декларацијом  произвођача 

предметних производа. 

Рок упућивања рекламација:3 дана од дана пријема робе. 

Рок за решавање рекламација: _______ од упућивања обавештења о рекламацији. 

 

Члан 5. 

 У случају прекорачења рока испоруке, Продавац се обавезује да за сваки дан закашњења 

плати Купцу на име уговорене казне 0,5 % од укупне вредности Уговора са ПДВ, а не више од 

5%. 

 У случају прекорачења уговореног рока испоруке дужег од 10 (десет) дана, Купац може 

пустити на наплату средство обезбеђења за добро извршење посла и задржава право да откаже 

предметни Уговор. 

 
(Попунити страну)



  

 

 

 
Члан 6. 

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће 
у свему одговарати техничкој спецификацији из конкурсне документације. 

 
У случају несаобразности са уговореним карактеристикама роба ће бити враћена, а Продавац 

је обавезан да у року које не може бити дужи од 5 дана поступи по оправданим рекламацијама. У 
противном биће активирано средство обезбеђења за добро извршење посла. 

 

Члан 7. 

Средства обезбеђења 

 Продавац се обавезује да Купцу приликом потписивања Уговора достави средства 

обезбеђења: 

 1: За добро извршење посла – БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ, прописно потписану и оверену, са 

меничним овашћењем на попуну у висини од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ. 

 Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Продавац не извршава 

уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

 Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Продавцу у року од 30 дана 

након извршења свих уговорених oбавеза.  

 

Уз одговарајајућу меницу Продавац је дужан да достави и следећа документа: 

• прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Купцу за попуњавање и подошење 

одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење), 

• фотокопију Картона депонованих потписа, 

• фотокопију ОП образца (образца са навођењем лица овашћених за заступање понуђача) и 

• фотокопију захтева за регистрацију меница оверену од стране пословне 

 

Члан 8. 
Измене током трајања уговора 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 

максимално  до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора а све у скалду са 

чланом 115.Закона. 

Члан 9. 

Рок важења и раскид уговора 

Овај уговор је сачињен за временски период од годину дана рачунајући од датума закључења 

уговора, или до утрошка финансијски средстава предвиђених за ову јавну набавку, односно до 

процењене вредности јавне набавке за ову партију. 

 

Обавезе које доспевају у 2020. години, реализоваће се у складу са Финансијским планом 

Наручиоца за 2020. годину и то највише до висине обезбеђених финансијских средстава. 

Обавезе које доспевају у 2021. години, реализоваће се у складу са Финансијским планом 

Наручиоца за 2021. годину и то највише до висине обезбеђених финансијских средстава која му за ту 

намену буду одобрена. 

Свака од уговорених страна има право на раскид Уговора у случају неиспуњења уговорених 

обавеза друге уговорне стране достављањем обавештења о раскиду у писаној форми. 

 Раскид Уговора производи правно дејство тренутком пријема обавештења. 

 Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни Уговор закључен и констатују 

да су за време трајања Уговора наступиле такве промењене околности збок којих је неоправдано да 

Уговор  и даље буде на снази, уговорене стране могу да споразумно раскину Уговор. 

(Попунити страну) 

 



  

 

 

                                                                                                                                        

                                                                             Члан 10. 

                                                                   Завршне одредбе 

                                                                                                                                                  

 За све што није предвиђено Уговором важе одредбе Закона о облигационим односима. 

  

У случају спора надлежан је Привредни суд у Ваљеву. 

 

 

 Члан  11. 
 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава 

Продавац, а 4 (четири) Купац. 
 

 
 
 

У Г О В О Р Н Е   С Т Р А Н Е: 
 

 

                          За Купца:                                                                         За Продавца: 
 

 
 

                   В.Д. ДИРЕКТОРА 

              ЈКП "Стари град" Шабац 

         Мирослав Премовић, дипл.инг.        
__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

(Напомена за понуђача  -  потписати и оверити 

печатом) 

 

   м.п.                        
ДИРЕКТОР

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

М О Д Е Л      У Г О В О Р А 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Понуђач мора да попуни модел уговора,  овери и потпише модел, и исти достави  у 

понуди. 
 

Уговорне     стране: 
 

ЈКП "Стари град" Шабац, Зеке Буљубаше бб, Шабац, које заступа в .д .  директора 

М и р о с л а в  Пр е м о ви ћ , дипл.инг. (у даљем тексту:  Купац) 
 

и 
 
 

адреса:   
 
 

кога заступа:                                                                                                                   , директор 
 

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 

1.   
 

2.   
 

3.   
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Купцу. 

 

(у случају подношења  заједничке  понуде, односно  понуде са  учешћем  подизвођача,  на 

горњим  цртама  морају  бити наведени  сви  понуђачи  из  групе понуђача,   односно  сви 

подизвођачи)  – (у даљем тексту: Продавац). 

 

Подаци  о Купцу-Наручиоцу: Подаци  о Продавацу-

испоручиоцу: 

ПИБ:100187243 ПИБ: 

Матични број: 07168667 Матични број: 

Број рачуна: 1 6 0 - 2 2 7 6 - 3 8  Број рачуна: 

Попунити податке 

 

    Број набавке: О.П.8/2020, Партија 14 - каишеви 

     Предмет уговора: Партија 14 - каишеви 
Број и датум Одлуке о додели уговора:  _____________од   ___________ (не попуњавати) 

Понуда заведена код Наручиоца под број _________  од __________  (не попуњавати) 
 
 

(Попунити страну)



  

 

 
 

Члан  1. 

Предмет  уговора 

Уговорне стране закључују уговор o набавци _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

  у свему према понуди п о н у ђ а ч а  број                              од                         2020.  године, и

ценама  наведеним  у  обрасцу  структуре  цене  од     

спецификацији, а  који чине саставни део овог Уговора. 

2020.  године,  као  и  техничкој

Члан  2. 

Вредност уговора 

   Уговарачи су сагласни  да ће се Уговор реализовати највише до процењене 

вредности испоручених добара, односно најивше до износа до 220.000,00 динара  

без ПДВ-а, а по јединичним ценама из усвојене понуде Продавца која је саставни 

део овог Уговора. 

   Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати. 

   Купац задржава право одступања количина наведених у спецификацији, у складу 

са својим потребама, а до вредности закљученог уговора. 

    

                                                                  Члан  3. 

Начин и рок плаћања 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање   добара   која   су   предмет   набавке   извршиће се  након испоруке и 

потписивања пријема робе од стране Наручиоца.   

Рок плаћања је 45(четрдесетпет)  дана, рачунајући од дана пријема исправне фактуре о 

испорученим добрима.  

Продавац  се обавезује  да на фактури  унесе број под којим је Уговор заведен код 

Купца, као и број отпремнице. 

Члан  4. 

Начин, рок и место испоруке, 

гарантни рок 
Испорука предмета набавке ће се извршити сукцесивно, према потребама Наручиоца. 
Рок испоруке износи ___________часова/дана од упућивања писменог захтева, односно 

позива Наручиоца.  
Испорука предмета набавке је у пословном простору Наручиоца, fco магацин Наручиоца, 

ул.Далматинска бб, Шабац. 

             Гарантни рок за понуђене производе - у складу са декларацијом  произвођача 

предметних производа. 

Рок упућивања рекламација:3 дана од дана пријема робе. 

Рок за решавање рекламација: _______ од упућивања обавештења о рекламацији. 

 

Члан 5. 

 У случају прекорачења рока испоруке, Продавац се обавезује да за сваки дан закашњења 

плати Купцу на име уговорене казне 0,5 % од укупне вредности Уговора са ПДВ, а не више од 

5%. 

 У случају прекорачења уговореног рока испоруке дужег од 10 (десет) дана, Купац може 

пустити на наплату средство обезбеђења за добро извршење посла и задржава право да откаже 

предметни Уговор. 

 
(Попунити страну)



  

 

 

 
Члан 6. 

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће 
у свему одговарати техничкој спецификацији из конкурсне документације. 

 
У случају несаобразности са уговореним карактеристикама роба ће бити враћена, а Продавац 

је обавезан да у року које не може бити дужи од 5 дана поступи по оправданим рекламацијама. У 
противном биће активирано средство обезбеђења за добро извршење посла. 

 

Члан 7. 

Средства обезбеђења 

 Продавац се обавезује да Купцу приликом потписивања Уговора достави средства 

обезбеђења: 

 1: За добро извршење посла – БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ, прописно потписану и оверену, са 

меничним овашћењем на попуну у висини од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ. 

 Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Продавац не извршава 

уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

 Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Продавцу у року од 30 дана 

након извршења свих уговорених oбавеза.  

 

Уз одговарајајућу меницу Продавац је дужан да достави и следећа документа: 

• прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Купцу за попуњавање и подошење 

одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење), 

• фотокопију Картона депонованих потписа, 

• фотокопију ОП образца (образца са навођењем лица овашћених за заступање понуђача) и 

• фотокопију захтева за регистрацију меница оверену од стране пословне 

 

Члан 8. 
Измене током трајања уговора 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 

максимално  до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора а све у скалду са 

чланом 115.Закона. 

Члан 9. 

Рок важења и раскид уговора 

Овај уговор је сачињен за временски период од годину дана рачунајући од датума закључења 

уговора, или до утрошка финансијски средстава предвиђених за ову јавну набавку, односно до 

процењене вредности јавне набавке за ову партију. 

 

 

Обавезе које доспевају у 2020. години, реализоваће се у складу са Финансијским планом 

Наручиоца за 2020. годину и то највише до висине обезбеђених финансијских средстава. 

Обавезе које доспевају у 2021. години, реализоваће се у складу са Финансијским планом 

Наручиоца за 2021. годину и то највише до висине обезбеђених финансијских средстава која му за ту 

намену буду одобрена. 

Свака од уговорених страна има право на раскид Уговора у случају неиспуњења уговорених 

обавеза друге уговорне стране достављањем обавештења о раскиду у писаној форми. 

 Раскид Уговора производи правно дејство тренутком пријема обавештења. 

 Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни Уговор закључен и констатују 

да су за време трајања Уговора наступиле такве промењене околности збок којих је неоправдано да 

Уговор  и даље буде на снази, уговорене стране могу да споразумно раскину Уговор. 

(Попунити страну) 



  

 

 

 

                                                                                                                                        

                                                                             Члан 10. 

                                                                   Завршне одредбе 

                                                                                                                                                  

 За све што није предвиђено Уговором важе одредбе Закона о облигационим односима. 

  

У случају спора надлежан је Привредни суд у Ваљеву. 

 

 

 Члан  11. 
 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава 

Продавац, а 4 (четири) Купац. 
 

 
 
 

У Г О В О Р Н Е   С Т Р А Н Е: 
 

 

                          За Купца:                                                                         За Продавца: 
 

 
 

                   В.Д. ДИРЕКТОРА 

             ЈКП "Стари град" Шабац 

         Мирослав Премовић, дипл.инг.                    

 

 

 

 

 

 

 

(Напомена за понуђача  -  потписати и оверити 

печатом) 

 

   м.п.                        
ДИРЕКТОР

 

 
 

 


