
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА 

AП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА  ИНЂИЈА 

Број: 404-2-2-8/2017-II  

Датум: 03.04.2017. године 

ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

Републике Србије", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  Наручилац Општина Инђија,  

Цара Душана 1, а у вези са објављеним Одговором са додатним информацијама и 

појашњењима број 404-2-2-7/2017-II од 03.04.2017. године,  врши измену и допуну 

Конкурсне документације за јавну набавку добара  ЈН OP број 2/2017 - НАБАВКА 

КАМИОНА СА КОРПОМ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ  
 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

(Ред. бр. ЈН ОП 2/2017) 
 

На страни 5 Конкурсне документације – У поглављу  ТЕХНИЧКИ ДЕО 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ОПШТИ И ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ, 

ТЕХНИЧКИ ОПИС И ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ТЕХНИЧКА 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ВОЗИЛА и на страни 19  Конкурсне документације у 

Образцу  2. ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ  у делу  „ОПРЕМА“  врши се измена текста: 

 

 „ - Подешавајући стуб управљача по висини и дубини“ 

             „ - Двострука сувозачка клупа са обарајућим наслоном средњег седишта;“ 

 

Тако да гласи:  

„ - Подешавајући стуб управљача по висини“ 

 „ - Двострука сувозачка клупа“. 
 

 

Напомена:  

Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са 

извршеном изменама и допунама конкурсне документације јер ће у супротном 

иста бити одбијена као неприхватљива.  

 

У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена.  

 

У прилогу налазе се  измењене странице 5 и 19 Конкурсне документације. 

 
 

Објавити:  

- на Порталу јавних набавки, 

- на интернет страници Наручиоца. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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ТЕХНИЧКИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ОПШТИ И ТЕХНИЧКИ 
УСЛОВИ, ТЕХНИЧКИ ОПИС И ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ВОЗИЛА 

1.Тип возила: теретно возило са надограђеном хидрауличном платформом за рад на 
висини, укупне дозвољене масе возила са надоградњом максимално 3.500 кг ( да се 
региструје на „Б“ категорију). 

2.Година производње: 2017. 

3.Генерација мотора: мин. eуро 6 

4.Врста погонског горива: еуро дизел 

5.Снага мотора: од 70 до 100kW 

6.Радна запремина мотора: од 2800 до 3000 cm3 

7.Дужина надограђеног возила са надограђеном хидрауличном платформом: од 6000 
mm до 6250 mm 

8. Погонска осовина са двоструким задњим точковима 

9.Број места за седење: возач + двострука сувозачка клупа (3 места) 

10. Боја возила: бела 

11. Шасија: „C“ профил уздужних носача. 

 
ОПРЕМА: 
 

- резервни точак пуних димензија  

- Подесиво возачко седиште  

- Подешавајући стуб управљача по висини  

- Блокада мотора преко транспондер кључа са даљинском командом централне 

браве 

 

- Airbeg за возача  

- утичница 12v на инструмент табли  

- Двострука сувозачка клупа   

- Сигурносни појасеви са затезачима и наслон за главу за возачко и сувозачко 

седиште 

- Радио уређај CD/MP3/USB  

 

- ABS 

- ESP 

- ASR  

- Помоћ при кретању узбрдо  
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Образац 2 
ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
Понуда број:___________________ од ____________________године 
                                            (уписати број и датум понуде) 

 
за јавну набавку број 02/2017 - НАБАВКА КАМИОНА СА КОРПОМ ЗА ПОТРЕБЕ 
ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ. 
 
Назив понуђача: ___________________________________________________________ 
 

 

Р.б. Врста опреме са радовима Ј.м Кол Јединична 
цена 

Цена без 
ПДВ-а 

1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ВОЗИЛА 

1.Тип возила: теретно возило са надограђеном 
хидрауличном платформом за рад на висини, укупне 
дозвољене масе возила са надоградњом максимално 
3.500 кг ( да се региструје на „Б“ категорију) 
2.Година производње: 2017. 
3.Генерација мотора: мин. eуро 6 
4.Врста погонског горива: еуро дизел 
5.Снага мотора: од 70 до 100kW 
6.Радна запремина мотора: од 2800 до 3000 cm3 
7.Дужина надограђеног возила са надограђеном 
хидрауличном платформом: од 6000 mm до 6250 mm 
8. Погонска осовина са двоструким задњим точковима 
9.Број места за седење: возач + двострука сувозачка 
клупа (3 места) 
10. Боја возила: бела 
11. Шасија: „C“ профил уздужних носача. 
 
ОПРЕМА: 
-резервни точак пуних димензија  
-Подесиво возачко седиште  
-Подешавајући стуб управљача по висини  
-Блокада мотора преко транспондер кључа са 
даљинском командом централне браве  
-Airbeg за возача  
-утичница 12v на инструмент табли  
-Двострука сувозачка клупа  
-Сигурносни појасеви са затезачима и наслон за главу за 
возачко и сувозачко седиште 
-Радио уређај CD/MP3/USB   
-ABS 
-ESP 
-ASR  
-Помоћ при кретању узбрдо   
-клима уређај    
 ком 1 
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