
 

 

 
Број: ЈН 37/14/ЈНМВ 

Датум: 25.07.2014.  

 

       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике 

Србије бр. 124/2012, у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ ДОБАРА  

Набавка резервних делова и другог материјала за возила Геронтолошког 

центра за 2014.годину 

37/14/ЈНМВ 

 

Дана 23.07.2014. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца 

позив за прикупљање понуда и конкурсну документацију у  поступку јавне набавке 

мале вредности, за јавну набавку број 37/14/ЈНМВ, у којој Наручилац врши измену 

на следећи начин: 

                                                             I 

 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 37/14/ЈНМВ мењају се следећа 

поглавља: 

III - ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ- стр. 6 – 9. конкурсне документације 

Измењени обрасци налазе се у прилогу ове измене. 

VI – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – стр. 22-29. конкурсне документације 

Измењени обрасци налазе се у прилогу ове измене. 

 

 

 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 
Предмет јавне набавке су добра - Набавка резервних делова и другог материјала 

за возила Геронтолошког центра за 2014.годину, у поступку јавне набавке мале вредности 
37/14/ЈНМВ. 

Редни 
број 

Назив 
Јединица 

мере 
Количина 

Цена по 
јединици 
мере (без 

ПДВ-а) 

Вредност 
без ПДВ-а 

 PEUGEOT BOXER FT 350 LH 2.2 

HDI godina proizvodnje 2003. broj 

šasije VF3ZCRMNC17296268, broj 

motora PSA4HY10DZ074031918 

 

    

1. Предгрејачи комад 2   

2. Филтер за уље Комад 3   

3. Филтер за ваздух комад 3   

4. Филтер за гориво комад 3   

5. Уље за возило литар 15   

6.  Сијалице фара H7, 21/5 W комад 15   

7. Квачило (ламела и корпа) комплет 1   

8.а Каиш ПК комад 2   

8.б Каиш зупчасти комад 2   

9. Шпанер ПК комад 2   

10. Гума летња 16 цола комад 2   

11. Сајла за ручну кочницу комад 2   

12. Крај спона комад 2   

13. Акшенке предње (кугла) комад 2   

14. Виљушка предња комад 2   

15. Клизач врата, доњи комад 1   

16. Лежај амортизера комад 2   

 FIAT DOBLO CARGO RST 

1.9JTD, godina proizvodnje 2007. 

Broj šasije ZFA22300005465530, 

broj motora 223B10005212966 

    

1. Филтер за уље kомад 3   

2. Филтер за ваздух комад 3   

3. Филтер за гориво комад 3   

4. Уље за возило литар 25   

5. Сијалице фара H7, 21/5 W комад 5   

6.  Квачило (ламела и корпа) комплет 1   

7. Шпанер ПК комад 1   

8. Метлице пар 2   

9. Лежај точка комад 1   

10. Ременица радилице комад 1   

 HYUNDAI ELANTRA 1.6 GL, 

godina proizvodnje 2005. Broj šasije 

KMHDM41BP5U056414, broj 

motora G4ED4026805 

    

1. Филтер за уље Комад 3   

2. Филтер за ваздух комад 3   

3. Филтер за гориво комад 3   

4. Уље за возило литар 15   

5. Сијалице фара H7, 21/5 W комад 5   



 

Редни 
број 

Назив 
Јединица 

мере 
Количина 

Цена по 
јединици 
мере (без 

ПДВ-а) 

Вредност 
без ПДВ-а 

6.  Квачило (ламела и корпа) комплет 1   

7. Гума летња 15 цола комад 2   

8. Метлице пар 2   

9. Лежај точка комад 1   

10. Крај спона комад 1   

11. Акшенке предње (кугла) комад 2   

12. Ауспух, задњи лонац комад 1   

 HYUNDAI H1 VAN GL 2.5CRDI, 

godina proizvodnje 2005. Broj šasije 

NLJWWH7HP5Z046854, broj 

motora D4BN5T034291 

    

1. Предгрејачи комад 2   

2. Филтер за уље Комад 3   

3. Филтер за ваздух комад 3   

4. Филтер за гориво комад 3   

5. Уље за возило литар 30   

6.  Сијалице фара H7, 21/5 W комад 10   

7. Квачило (ламела и корпа) комплет 1   

8. Метлице пар 2   

9. Крај спона комад 2   

10. Стабилизатор споне комад 1   

11. Кочионе плочице, предње комад 1   

12. Акшенке предње (кугла) комад 2   

13. Цилиндар квачила, 
хидраулични 

комад 2   

 CITROEN BERLINGO FG800 

1.9D godina proizvodnje 2004. broj 

šasije WF7GCWJYB94088617, broj 

motora PSAWJY10DXFS6011199 

    

1. Филтер за уље комад 3   

2. Филтер за ваздух комад 3   

3. Филтер за гориво комад 3   

4. Уље за возило литар 25   

5. Сијалице фара H4, 21/5 W комад 5   

6.  Квачило (ламела и корпа) комплет 1   

7. Каиш комплет 1   

8. Метлице пар 2   

9. Крај спона комад 2   

10. Стабилизатор споне комад 2   

11. Кочиони диск, предњи комад 2   

12. Акшенке предње (кугла) комад 2   

13. Сајла квачила комад 1   

14. Ременица комад 1   

15. Алтернатор комплет комад 1   

 FIAT DUCATO PANORAMA 2.3 

JTD, godina proizvodnje 2006. Broj 

šasije ZFA24400007795097,  broj 

motora F1AE0481CB2140307068 

    

1. Филтер за уље комад 3   

2. Филтер за ваздух комад 3   



 

Редни 
број 

Назив 
Јединица 

мере 
Количина 

Цена по 
јединици 
мере (без 

ПДВ-а) 

Вредност 
без ПДВ-а 

3. Филтер за гориво комад 3   

4. Уље за возило литар 35   

5. Сијалице фара H7, 21/5 W комад 5   

6.  Пакне и плочице за кочнице за 
једну осовину 

гарнитура 1   

7. Крај спона комад 2   

8. Акшенке предње (кугла) комад 2   

9. Лежај амортизера комад 2   

10. Лежај точка комад 1   

 IVECO DAILY 35 S 12V, godina 

proizvodnje 2006. Broj šasije 

ZCFC3581005612429, broj motora 

F1AE048IBA0020347557212247656 

    

1. Филтер за уље комад 3   

2. Филтер за ваздух комад 3   

3. Филтер за гориво комад 3   

4. Уље за возило литар 30   

5. Сијалице фара H7, 21/5 W комад 10   

6. Метлице пар 2   

 VOLKSWAGEN GOLF III 1.9 

CL, godina proizvodnje 1994., broj 

šasije WVWZZZ1HZTW020430, 

broj motora 1Y482409. 

    

1. Предгрејачи комад 4   

2. Филтер за уље Комад 3   

3. Филтер за ваздух комад 3   

4. Филтер за гориво комад 3   

5. Уље за возило литар 20   

6.  Сијалице фара H7, 21/5 W комад 5   

7. Квачило (ламела и корпа) комплет 1   

8. Метлице пар 2   

9. Алнасер комплет 1   

10. Лежај точка комад 2   

11. Крај спона комад 2   

12. Пумпа за воду комад 1   

13. Пакне и плочице за кочнице за 
једну осовину 

гарнитура 1   

 DACIA LOGAN MCV STORY 

1.5DCI, godina proizvodnje 2012. 

Broj šasije UU1KSDE4547577307, 

broj motora K9KE892R094513 

    

1. Сијалице фара H7, 21/5 W комад 10   

2. Метлице пар 2   

 ŠKODA OCTAVIA A5 

ELEGAN.1.6. TDI, godina 

proizvodnje 2012. Broj šasije 

TMBBT21Z6D2096204, broj motora

 CAYT53994 

    

1. Сијалице фара H1, 21/5 W комад 10   

2. Метлице пар 2   



 

Редни 
број 

Назив 
Јединица 

мере 
Количина 

Цена по 
јединици 
мере (без 

ПДВ-а) 

Вредност 
без ПДВ-а 

 DIESEL ELEKTRO AGREGAT, 
MOTOR TORPEDO B 559 A 

    

1. Филтер за уље комад 1   

2. Филтер за гориво комад 4   

3. Уље за мотор литар 50   

4. Акумулатор комад 2   

 СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 
ВОЗИЛА 

    

1. Силикон спреј за негу и сјај 
пластичних површина, 600мл 

комад 5   

2. Антифриз, концентрат, до 70°С, 
за алуминијумске хладњаке 

литар 40   

3. Спреј за одвијање зарђалих 
вијака и за подмазивање, 
мин.300 мл (еквивалент WD 
спреју) 

литар 5   

4. Литијумска маст, за повишене 
температуре до 120°С  

кг 2   

5. Средство за прање 
ветробранског стакла, зимско, 
концентровано, однос мешања 
од 2:1 
 (-30°С) до 1:2 (-10°С) 

литар 20   

6.  Средство за прање 
ветробранског стакла, летње, 
концентровано, однос мешања 
од 1:100 и више, паковање мин. 
30мл 

комада 20   

7. Уље кочнице DOT 4 литара 5   

8. Мирис за унутрашњост возила 
(јелкица или мирис у бочици) 

комад 10   

9. Средство за скидање мушица 
са хаубе и предњице, спреј или 
текуће, мин. 500мл 

комад 2   

10. Средство за прање мотора 
(одмашћивач) 

литар 8   

11. Средство за дихтовање, 
еластично, замена за дихтунг  

комада 2   

12. Ланци за снег комада 3   

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А     

 ПДВ     

 УКУПНО СА ПДВ-ом     

 
Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим 
карактеристикама. 
 
 
 
        Место и датум:                                                                            Понуђач: 
 
 
______________________                                                       ______________________ 

М.П 
 



VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку 
добара- Набавка резервних делова и другог материјала за возила 
Геронтолошког центра за 2014.годину, број 37/14/ЈНМВ  
.  
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 
 
 



3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
 
 
 
 



 
 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они 
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника 
у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се 
наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 
 
 



5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Набавка резервних делова и другог 
материјала за возила Геронтолошког центра за 2014.годину, број 
37/14/ЈНМВ   

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
(не може бити краћи од 40 дана нити 
дужи од 45 дана, рачунајући од дана 
пријема исправног рачуна Продавца, уз 
који ће бити приложене оверене 
отпремнице о количини и врсти 
испоручеих добара) 
 

_______ дана рачунајући од 
дана пријема исправног рачуна 
Продавца, уз који ће бити 
приложене оверене отпремнице 
о количини и врсти испоручеих 
добара и записник којим се 
верификује квантитет и 
квалитет испоручених добара 

 
Рок важења понуде 
(не може бити краћи од 30 дана од дана 
отварања понуда) 

 
________ дана рачунајући од 
дана отварања понуда 

Рок испоруке 
Испорука добара се врши у периоду од  
годину дана   од дана закључења 
уговора 
 

_________ дана од дана 
закључења уговора 

Гаранција  
Понуђач је дужан да обезбеди 
произвођачку гаранцију за добра кој су 
предмет набавке.  Уколико понуђач није 
у могућности да на материјал (резервне 
делове) обезбеди произвођачку 
гаранцију, у том случају дужан је да за 
наведена добра да гаранцију у дужини 
од најмање 6 месеци, рачунајући од 
дана достављања извештаја о 
извршеној испоруци добара.  
Гаранција важи под условом да 
наручилац добра користи у складу са 
упутством за руковање. 

Понуђач обезбеђује 
произвођачку гаранцију у 
трајању од ________месеци.  
Уколико понуђач није у 
могућности да на материјал 
(резервне делове) обезбеди 
произвођачку гаранцију, у том 
случају дужан је да за наведена 
добра да гаранцију у дужини од 
најмање 6 месеци, рачунајући 
од дана достављања извештаја 
о извршеној испоруци добара.  
 

 
Место и начин испоруке 
 

Испорука добара кој су предмет 
уговора врши се на адресу 
наручиоца: Геронтолошки 
центар, Алеја Маршала Тита 31, 
Суботица (франко магацин 
Купца) 

 
 
 



- PEUGEOT BOXER FT 350 LH 2.2 HDI godina proizvodnje 2003. broj šasije 

VF3ZCRMNC17296268, broj motora PSA4HY10DZ074031918  
 

Цена је ..................... динара за комад предгрејача  
Цена је ..................... динара за комад филтера за уље  
Цена је ..................... динара за комад филтера за ваздух  
Цена је ..................... динара за комад филтера за гориво  
Цена је ..................... динара за литар уља за возило  
Цена је ..................... динара за комад сијалице фара H7, 21/5 W  
Цена је ..................... динара за комплет квачила (ламела и корпа)  
Цена је ..................... динара за комад каиша  ПК 
Цена је ..................... динара за комад каиша  зупчастог 
Цена је ..................... динара за комад шпанер ПК  
Цена је ..................... динара за комад гума летњих 16 цола 
Цена је ..................... динара за комад сајле за ручну кочницу  
Цена је ..................... динара за комад крај споне  
Цена је ..................... динара за комад акшенке предње (кугла)  
Цена је ..................... динара за комад виљушке предња  
Цена је ..................... динара за комад доњег клизача врата  
Цена је ..................... динара за комад лежаја амортизера  

 
- FIAT DOBLO CARGO RST 1.9JTD, godina proizvodnje 2007. Broj šasije ZFA22300005465530, 

broj motora 223B10005212966 

 
Цена је ..................... динара за комад филтера за уље  
Цена је ..................... динара за комад филтера за ваздух  
Цена је ..................... динара за комад филтера за гориво  
Цена је ..................... динара за литар уља за возило  
Цена је ..................... динара за комад сијалице фара H7, 21/5 W  
Цена је ..................... динара за комплет квачила (ламела и корпа)  
Цена је ..................... динара за комад шпанера ПК  
Цена је ..................... динара за пар метлице  
Цена је ..................... динара за комад лежаја точка  
Цена је ..................... динара за комад ременице радилице 
 
- HYUNDAI ELANTRA 1.6 GL, godina proizvodnje 2005. Broj šasije KMHDM41BP5U056414, broj 

motora G4ED4026805  
 

Цена је ..................... динара за комад филтера за уље  
Цена је ..................... динара за комад филтера за ваздух  
Цена је ..................... динара за комад филтера за гориво  
Цена је ..................... динара за литар уља за возило  
Цена је ..................... динара за комад сијалице фара H7, 21/5 W  
Цена је ..................... динара за комплет квачила (ламела и корпа)  
Цена је ..................... динара за комад летње гуме 15 цола  
Цена је ..................... динара за пар метлице  
Цена је ..................... динара за комад лежаја точка  
Цена је ..................... динара за комад крај споне  
Цена је ..................... динара за комад акшенке предње (кугла)  
Цена је         ..................... динара за комад Ауспуха, задњи лонац  
 



- HYUNDAI H1 VAN GL 2.5CRDI, godina proizvodnje 2005. Broj šasije NLJWWH7HP5Z046854, 

broj motora D4BN5T034291  
 

Цена је ..................... динара за комад предгрејача  
Цена је ..................... динара за комад филтера за уље  
Цена је ..................... динара за комад филтера за ваздух  
Цена је ..................... динара за комад филтера за гориво  
Цена је ..................... динара за литар уља за возило  
Цена је ..................... динара за комад сијалице фара H7, 21/5 W  
Цена је ..................... динара за комплет квачила (ламела и корпа)  
Цена је ..................... динара за пар метлице  
Цена је ..................... динара за комад крај споне  
Цена је ..................... динара за комад стабилизатора споне  
Цена је ..................... динара за комад кочионе плочице, предње  
Цена је ..................... динара за комад акшенке предње (кугла)  
Цена је ..................... динара за комад Цилиндар квачила, 
хидраулични 
 
- CITROEN BERLINGO FG800 1.9D godina proizvodnje 2004. broj šasije WF7GCWJYB94088617, 

broj motora PSAWJY10DXFS6011199  
 
Цена је ..................... динара за комад филтера за уље  
Цена је ..................... динара за комад филтера за ваздух  
Цена је ..................... динара за комад филтера за гориво  
Цена је ..................... динара за литар уља за возило  
Цена је ..................... динара за комад сијалице фара H4, 21/5 W  
Цена је ..................... динара за комплет квачила (ламела и корпа)  
Цена је ..................... динара за комплет каиша  
Цена је ..................... динара за пар метлице  
Цена је ..................... динара за комад крај споне  
Цена је ..................... динара за комад стабилизатора споне  
Цена је ..................... динара за комад кочионог диска, предњег  
Цена је ..................... динара за комад акшенке предње (кугла)  
Цена је ..................... динара за комад сајле квачила  
Цена је ..................... динара за комад ременице  
Цена је ..................... динара за комад алтернатор комплета 
  
- FIAT DUCATO PANORAMA 2.3 JTD, godina proizvodnje 2006. Broj šasije 

ZFA24400007795097,  broj motora F1AE0481CB2140307068 

 

Цена је ..................... динара за комад филтера за уље  
Цена је ..................... динара за комад филтера за ваздух  
Цена је ..................... динара за комад филтера за гориво  
Цена је ..................... динара за литар уља за возило  
Цена је ..................... динара за комад сијалице фара H7, 21/5 W  
Цена је ..................... динара за гарнитуру пакне и плочица за кочнице 

за  једну осовину  
Цена је ..................... динара за комад крај споне  
Цена је ..................... динара за комад акшенке предње (кугла)  
Цена је ..................... динара за комад лежаја амортизера  
Цена је ..................... динара за комад лежаја точка  



 
 
 
- IVECO DAILY 35 S 12V, godina proizvodnje 2006. Broj šasije ZCFC3581005612429, broj motora 

F1AE048IBA0020347557212247656 

 
Цена је ..................... динара за комад филтерa за уље  
Цена је ..................... динара за комад Филтера за ваздух  
Цена је ..................... динара за комад филтера за гориво  
Цена је ..................... динара за литар уља за возило  
Цена је ..................... динара за комад сијалице фара H7, 21/5 W  
Цена је ..................... динара за пар метлица  
 
- VOLKSWAGEN GOLF III 1.9 CL, godina proizvodnje 1994., broj šasije 

WVWZZZ1HZTW020430, broj motora 1Y482409. 

 
Цена је ..................... динара за комад предгрејача  
Цена је ..................... динара за комад филтера за уље  
Цена је ..................... динара за комад Филтера за ваздух  
Цена је ..................... динара за комад Филтера за гориво  
Цена је ..................... динара за литар уља за возило  
Цена је ..................... динара за комад сијалице фара H7, 21/5 W  
Цена је ..................... динара за комплет квачила (ламела и корпа)  
Цена је ..................... динара за пар метлица  
Цена је ..................... динара за комплет алнасера  
Цена је ..................... динара за комад лежаја точка  
Цена је ..................... динара за комад крај споне  
Цена је ..................... динара за комад пумпе за воду  
Цена је ..................... динара за гарнитура пакне и плочица за кочнице 

за  једну осовину  
   
- DACIA LOGAN MCV STORY 1.5DCI, godina proizvodnje 2012. Broj šasije 

UU1KSDE4547577307, broj motora K9KE892R094513 

 
Цена је ..................... динара за комад сијалице фара H7, 21/5 W  
Цена је ..................... динара за пар метлица  
 
- ŠKODA OCTAVIA A5 ELEGAN.1.6. TDI, godina proizvodnje 2012. Broj šasije 

TMBBT21Z6D2096204, broj motora CAYT53994  

 
Цена је ..................... динара за комад сијалице фара H1, 21/5 W  
Цена је ..................... динара за пар метлица 
  
- DIESEL ELEKTRO AGREGAT, MOTOR TORPEDO B 559 A 

  
Цена је ..................... динара за комад филтера за уље  
Цена је ..................... динара за комад филтера за гориво  
Цена је ..................... динара за литар уља за мотор  
Цена је ..................... динара за комад акумулатора  
 
 



 
- СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА  

 
Цена је ..................... динара за комад силикон спреја за негу и сјај 

пластичних површина, 600мл  
Цена је ..................... динара за литар антифриза, концентрат, до 

70°С, за алуминијумске хладњаке  
Цена је ..................... динара за литар спреја за одвијање зарђалих 

вијака и за подмазивање, мин.300 мл (еквивалент WD спреју)  
Цена је ..................... динара за кг литијумске масти, за повишене 

температуре до 120°С   
Цена је ..................... динара за литар средства за прање 

ветробранског стакла, зимско, концентровано, однос мешања 
од 2:1 
 (-30°С) до 1:2 (-10°С)  

Цена је ..................... динара за комад средства за прање 
ветробранског стакла, летње, концентровано, однос мешања од 
1:100 и више, паковање мин. 30мл  

Цена је ..................... динара за литар уља за кочнице DOT 4  
Цена је ..................... динара за комад мириса за унутрашњост возила 

(јелкица или мирис у бочици)  
Цена је ..................... динара за комад средства за скидање мушица 

са хаубе и предњице, спреј или текуће, мин. 500мл  
Цена је ..................... динара за литар средства за прање мотора 

(одмашћивач)  
Цена је ..................... динара за комад средства за дихтовање, 

еластично, замена за дихтунг   
Цена је ..................... динара за комад ланаца за снег  
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