
Јавно комунално предузеће 
„3.Октобар“ Бор 
Број: 86/7 
Датум: 23.10.2018.године 
 

Комисија за јавну набавку добара- Набавка теретног возила-мултифункционално, 
образована решењем бр.86/2 од 25.09.2018.године ЈНОП 86/2018. 
 Бор, 23.10.2018.године 

 

 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за јавну набавку добара- Набавка теретног возила-мултифункционално ЈНОП 86/2018. 
Комисија за јавну набавку образована Решењем  бр.86/2 од 25.09.2018.године, у року 
предвиђеном за достављање понуда, у складу са чланом 32.Закона о јавним набавкама 
("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), у вези са јавним позивом за достављање 
понуда у отвореном поступку јавне набавке добара- Набавка теретног возила-
мултифункционално, ЈНОП 86/2018, свим заинтересованим лицима која су преузела 
конкурсну документацију доставља                                                                                                                         

ОБАВЕШТЕЊЕ 

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну Набавка теретног возила-
мултифункционално ЈНОП 86/2018., и то:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 
КОЛИЧИНA И ОПИС ДОБАРА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА  
 
Предмет јавне набавке је: Набавка теретног возила-мултифункционално 

➢ Предмет набавке је теретно моторно возило - камион кипер (шасија са надоградњом 

кипер сандука, као јединствена целина) 

➢ Понуђено возило мора бити таквих карактеристика да се може извршити регистрација 

за коришћење у саобраћају 

➢ Возило мора бити опремљено стандардном плочом (даском) за монтажу раоника 

(плуга) за чишћење снега, која је монтирана на предњој страни возила на шасији возила 

➢ Година производње возила као целине (укључујући све склопове, подсклопове, делове, 

мотор, мењач, осовине, инсталације, кабина, кипер сандук, и све остало): не старије од 

1991. године 

➢ Врста погонског горива: дизел 

➢ Број осовина: две, од којих обе погонске 

➢ Конфигурација погона: задња и предња вуча 

➢ Шема погона: 4x4 

➢ Врста мењача: мануелни 

➢ Радна запремина мотора: од 5800 cm3 до 6000 cm3 

➢ Снага мотора: од 120 KW до 125 KW 

➢ Врста кабине: дневна, са минимално 1+1 места за седење (без кревета) 

➢ Волан на левој страни 

➢ Уграђено ротационо светло на крову кабине 

➢ Уграђени додатни предњи фарови на вишу позицију због монтаже раоника за чишћење 

снега 

➢ Уграђена даска (плоча) на предњој страни возила за монтажу плуга (раоника) за 

чишћење снега 

➢ Уграђена инсталација за повезивање и рад хидрауличнoг цилиндра плуга (раоника) за 

чишћење снега, са командама за управљање хидрауличним цилиндром раоника из 

кабине возила, и то за управљање подизањем и спуштањем (горе доле) и постављањем 

раоника у пливајући положај 

➢ Уз возило се испоручује комплет обавезне опреме возила прописане важећим 

прописима, односно резервни точак, преносни апарат за гашење почетних пожара, 

сигурносни троугао, комплет прве помоћи, два клинаста подметача, светлоодбојни 

прслук 

➢ Возило мора бити регистровано на име понуђача у тренутку примопредаје (испоруке) 



➢ Возило мора бити технички и функционално исправно без видљивих недостатака 

➢ Место испоруке: пословно седиште наручиоца 

➢ Гарантни рок за шасију укључујући мотор, мењач, предњу и задњу осовину, 

диференцијал и све остале делове, подсклопове и склопове основног возила (шасије), 

кипер сандук укључујући све елементе хидрауличног система киповања (кип цилиндар, 

пумпа, команде у кабини, инсталација и све остало припадајуће) мора бити минимално 

шест (6) месеци 

➢ На возилу мора бити уграђен на задњој страни уређај за спајање вученог посипача соли 

у зимским условима 

➢ На возилу мора бити уграђен на задњој страни стандардни прикључак (конектор) за 

електро инсталације вученог посипача соли 

➢ Кипер сандук мора поседовати систем за прекривање терета који се превози у расутом 

стању 

➢ Челични делови возила пескарени, темељно офарбани и лакирани у боју возила 

(одговарајућа боја за шасију, кипер, кабину) 

➢ Унутрашњост кабине (ентеријер) мора бити у добром стању, потпуно функционално без 

видљивих оштећења 

➢ Уз возило се испоручује раоник (плуг) за чишћење снега, четвороделни, са 

хидрауличним цилиндром за дизање и спуштање, габаритно и функционално 

прилагођен за монтажу и коришћење на понуђеном возилу 

➢ Понуђач је у обавези да уз понуду достави Опис техничких карактеристика понуђеног 

добра на меморандуму, који мора минимално садржати техничке карактеристике које 

захтева Наручилац, потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом 

➢ Понуђач мора бити власник понуђеног возила, што доказује копијом очитане 

саобраћајне дозволе уколико је возило регистровано или било регистровано на 

територији Републике Србије (регистровано на понуђача) или копијом оцарињеног 

рачуна и копијом јединствене царинске исправе уколико је возило из увоза односно 

мора бити оцарињено на име понуђача и уплаћене све дажбине 

➢ Приликом испоруке возило мора бити регистровано на име понуђача, а сви трошкови 

регистрације падају на терет понуђача 

➢ Приликом испоруке понуђач је у обавези да достави: 

-потврду о извршеној регистрацији или саобраћајну дозволу са читачем 
-полису обавезног осигурања од аутоодговорности 
-важећи стручни налаз о извршеном прегледу и испитивању опреме за рад - 

 периодични преглед и испитивање опреме за рад 
-писану изјаву коју даје под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да 

 гарантује да су техничке карактеристике понуђеног добра у складу са напред 
 наведеним карактеристика траженим карактеристикама 
➢ Приликом испоруке возила обавиће се техничка провера исправности у овлашћеном 

сервису за вршење техничких прегледа теретних моторних возила 



➢ Приликом испоруке обавиће се провера функционалности возила као целине за 

функције за које је намењена 

➢ Наручиоц задржава право да пре доношења одлуке о избору најповољније понуде, 

стручна комисија наручиоца изврши непосредан увид у понуђено добро код понуђача, 

и провери техничке карактеристике и исправност 

➢ Наручиоц задржава право да приликом примопредаје, стручна комисија наручиоца 

изврши непосредан увид у понуђено добро и провери техничке карактеристике и 

исправност, и уколико се утврди неиправност не преузме добро до отклањања 

неисправности, а уколико је природа квара таква да се не може отклонити или нека 

техничка карактерстика не одговара, стручна комисија ће предложити наручиоцу да 

уговор раскине 

Рок испоруке: у року до 10 дана од пријема поруџбенице за испоруку. 
 
 
 
 
 
 
 
У _____________________ 
Дана __________________ 
                    Потпис одговорног лица понуђача, 
     М.П.   ______________________________ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Број јавне набавке: ЈНОП БРОЈ 86/2018 
Предмет јавне набавке: – Набавка теретног возила-мултифункционално 
Понуда број _______________ од ________________ 2018.године.  
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

 1  Назив понуђача                                                                      

 2   Седиште                                                                      

 3  Адреса                                                                      

 4 Облик организовања  

(АД, ДОО, СЗР итд.)    

                                                                    

 5  Матични број                                                                      

 6  Шифра делатности                                                                      

 7  ПИБ                                                                      

 8  Број текућег рачуна                                                                      

 9  Назив банке                                                                      

10  Број телефона                                                                      

11  Број телефакса                                                                      

12  e-mail адреса                                                                     

13  Особа за контакт                                                                      

14  Овлашћено лице за потисивање уговора                                                                     

ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ:    

(a)   САМОСТАЛНО 

(б)   СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

(в)   КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ  

Напомена:  

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима у заједничкој понуди, 
уколико понуду подноси група понуђача. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Број јавне набавке: 34/2018 
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 1  Назив подизвођача   

 2   Седиште   

 3  Адреса   

 4 Облик организовања  

(АД, ДОО, СЗР итд.)    

 

 5  Матични број   

 6  Шифра делатности   

 7  ПИБ   

 8  Број текућег рачуна   

 9  Назив банке   

10  Број телефона   

11  Број телефакса   

12  e-mail адреса  

13  Особа за контакт   

14  Овлашћено лице   

15 Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач 

 
 
 

16 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач 

 

 

                                                                                                   

 

                                                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                                                                   _____________________ 

                                                                  печат 

 

Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број подизвођача, потребно је копирати образац у 
довољном броју примерака за сваког подизвођача. 



Број јавне набавке: 34/2018 

 

 

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 1  Назив понуђача   

 2   Седиште   

 3  Адреса   

 4 Облик организовања  

(АД, ДОО, СЗР итд.)    

 

 5  Матични број   

 6  Шифра делатности   

 7  ПИБ   

 8  Број текућег рачуна   

 9  Назив банке   

10  Број телефона   

11  Број телефакса   

12  e-mail адреса  

13  Особа за контакт   

14  Овлашћено лице   

 

                                                                                               

                                                             М.П.                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                                                                     _____________________ 

                                                               

Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, потребно је 
копирати овај образац у довољном броју примерака за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Ре. 
Бр. 

Назив 
Јед. 
мере 

Кол. 
Марка и 

тип 
Број 

мотора 
Број 

шасије 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 
(динара) 

Укупно без 
ПДВ-а 

1 

Теретн
о 

возило-
мултиф
ункцион

ално 

комад 1      

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а (динара)  

УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (динара)  

 

РОК ПЛАЋАЊА:  

 

______________(до 45 (четрдесетпет) дана од дана 
пријема исправног рачуна за извршену испоруку). 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
____________(број дана од дана завршетка отварања 
понуда - најмање 60 дана): 

НАЧИН ПЛАЋАЊА: Вирмански 

РОК ИСПОРУКЕ: у року до 10 дана од пријема поруџбенице за испоруку. 

МЕСТО ИСПОРУКЕ Пословно седиште Наручиоца  

Гарантни рок за шасију укључујући 

мотор, мењач, предњу и задњу 

осовину, диференцијал и све остале 

делове, подсклопове и склопове 

основног возила (шасије), кипер сандук 

укључујући све елементе хидрауличног 

система киповања (кип цилиндар, 

пумпа, команде у кабини, инсталација и 

све остало припадајуће) мора бити 

минимално шест (6) месеци 

____________месеци (минимум 6 (шест) месеци).  

Предмет набавке је теретно моторно возило - камион кипер (шасија са надоградњом кипер сандука, 

као јединствена целина) 

Понуђено возило мора бити таквих 

карактеристика да се може извршити 

регистрација за коришћење у 

саобраћају 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Возило мора бити опремљено 
стандардном плочом (даском) за 
монтажу раоника (плуга) за чишћење 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 



снега, која је монтирана на предњој 
страни возила на шасији возила 

Година производње возила као целине 
(укључујући све склопове, 
подсклопове, делове, мотор, мењач, 
осовине, инсталације, кабина, кипер 
сандук, и све остало): не старије од 
1991. године 

____________________година 

Врста погонског горива _________________________  

Број осовина __________________________ 

Конфигурација погона  

____________________  

Шема погона  

___________________________ 

Врста мењача __________________________ 

Радна запремина мотора _____________________cm3 

Снага мотора _________________KW 

Врста кабине: дневна, са минимално 

1+1 места за седење (без кревета) 

 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Волан на левој страни 

 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Уграђено ротационо светло на крову 

кабине 

 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Уграђени додатни предњи фарови на 

вишу позицију због монтаже раоника за 

чишћење снега 

 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Уграђена даска (плоча) на предњој 

страни возила за монтажу плуга 

(раоника) за чишћење снега 

 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Уграђена инсталација за повезивање и 

рад хидрауличнoг цилиндра плуга 

(раоника) за чишћење снега, са 

командама за управљање 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 



хидрауличним цилиндром раоника из 

кабине возила, и то за управљање 

подизањем и спуштањем (горе доле) и 

постављањем раоника у пливајући 

положај 

Kомплет обавезне опреме возила 

прописане важећим прописима, 

односно резервни точак, преносни 

апарат за гашење почетних пожара, 

сигурносни троугао, комплет прве 

помоћи, два клинаста подметача, 

светлоодбојни прслук 

ДА                       НЕ 

(заокружити) 

Возило мора бити регистровано на име понуђача у тренутку примопредаје (испоруке) 

Возило мора бити технички и функционално исправно без видљивих недостатака 

На возилу мора бити уграђен на задњој страни уређај за спајање вученог посипача соли у зимским 

условима 

На возилу мора бити уграђен на задњој страни стандардни прикључак (конектор) за електро 

инсталације вученог посипача соли 

Кипер сандук мора поседовати систем за прекривање терета који се превози у расутом стању 

Челични делови возила пескарени, темељно офарбани и лакирани у боју возила (одговарајућа боја 

за шасију, кипер, кабину) 

Унутрашњост кабине (ентеријер) мора бити у добром стању, потпуно функционално без видљивих 

оштећења 

Уз возило се испоручује раоник (плуг) за чишћење снега, четвороделни, са хидрауличним цилиндром 

за дизање и спуштање, габаритно и функционално прилагођен за монтажу и коришћење на 

понуђеном возилу 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави Опис техничких карактеристика понуђеног добра на 

меморандуму, који мора минимално садржати техничке карактеристике које захтева Наручилац, 

потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом 

Понуђач мора бити власник понуђеног возила, што доказује копијом очитане саобраћајне дозволе 

уколико је возило регистровано или било регистровано на територији Републике Србије 

(регистровано на понуђача) или копијом оцарињеног рачуна и копијом јединствене царинске исправе 

уколико је возило из увоза односно мора бити оцарињено на име понуђача и уплаћене све дажбине 

Приликом испоруке возило мора бити регистровано на име понуђача, а сви трошкови регистрације 

падају на терет понуђача 

Приликом испоруке понуђач је у обавези да достави: 

-потврду о извршеној регистрацији или саобраћајну дозволу са читачем 
-полису обавезног осигурања од аутоодговорности 



-важећи стручни налаз о извршеном прегледу и испитивању опреме за рад -  периодични 
преглед и испитивање опреме за рад 

-писану изјаву коју даје под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да гарантује да су 
техничке карактеристике понуђеног добра у складу са напред  наведеним карактеристика 
траженим карактеристикама 
Приликом испоруке возила обавиће се техничка провера исправности у овлашћеном сервису за 

вршење техничких прегледа теретних моторних возила 

Приликом испоруке обавиће се провера функционалности возила као целине за функције за које је 

намењена 

Наручиоц задржава право да пре доношења одлуке о избору најповољније понуде, стручна комисија 

наручиоца изврши непосредан увид у понуђено добро код понуђача, и провери техничке 

карактеристике и исправност 

Наручиоц задржава право да приликом примопредаје, стручна комисија наручиоца изврши 

непосредан увид у понуђено добро и провери техничке карактеристике и исправност, и уколико се 

утврди неиправност не преузме добро до отклањања неисправности, а уколико је природа квара 

таква да се не може отклонити или нека техничка карактерстика не одговара, стручна комисија ће 

предложити наручиоцу да уговор раскине 

 
Попуњава понуђач/члан групе или подизвођач: 

Понуђач уписан у Регистар понуђача који се води код 
Агенције за привредне регистре:  

                               
                 Да                 Не  
                   (Заокружити)  

Члан из групе понуђача уписан у Регистар понуђача 
који се води код Агенције за привредне регистре:  

_____________________________
____________________________ 

Подизвођач уписан у Регистар понуђача који се води 
код Агенције за привредне регистре:  

_____________________________
_____________________________
__ 

Понуђач/ Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН 
није у обавези да доставља доказе за испуњености обавезних услова прописане чланом 
77. став 1. тачка 1) - 4) ЗЈН, односно доказе набројане у Списку услова потребних учешће 
из чл.75. и 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност тих услова из конкурсне 
документације (Поглавље IV), од редног броја 1. до 4. 
Комисија ће вршити проверу да ли је понуђач/подизвођач уписан у Регистар понуђача. 
У _____________________ 
Дана __________________ 
                    Потпис одговорног лица понуђача, 
     М.П.   ______________________________ 
 

 

 

 

 



 

 


