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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина  

Град Суботица 

Градоначелник 

Број: II-404-379/2016 

Број ЈНМВ П 33/16 

Дана: 19.12.2016. 

С у б о т и ц а 

Трг слободе 1 

 

 

 У складу са чланом 63. став 1. и став 5. Закона о јавним набавкама («Службени 

гласник Републике Србије» број 124/2012, број 14/2015 и број 68/2015, у даљем тексту 

ЗЈН), 

 Наручилац врши  

 

 

 ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 

ЗА НАБАВКУ - ДОБРА  

 

НОВО ВОЗИЛО ЗА САОБРАЋАЈНУ ПОЛИЦИЈУ - АУТОМОБИЛ 

 

 

 Дана 14.12.2016. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца  

позив за прикупљање писмених понуда и конкурсна документација у поступку јавне 

набавке, за јавну набавку број ЈНМВ П 33/16, у којој Наручилац врши измену на 

следећи начин:  

 

I   

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ П 33/16 на страни 4/35  у II 

СПЕЦИФИКАЦИЈА у ставу Обавезна опрема: 

 

Речи:           

          „уграђен радио CD са звучницима” 

 

Замењује се речима: 

 

          „уграђен радио са звучницима” 

 

 

и НОВА  СПЕЦИФИКАЦИЈА сада гласи : 
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„II СПЕЦИФИКАЦИА  

 

Набавка добра – новог возила за саобраћајну полицију – аутомобил 

 

Предмет набавке: 

 

Опис Јединица мере Количина 

Ново путничко возило 

 
комад 

1 

 

Техничка спецификација: 

Радна запремина мотора: од 1.301 до 1.600 ccm 

Врста погонског горива: дизел 

Снага мотора: минимално 60 kw 

Мењач: мануелни 

Управљачки механзам: електрични серво волан  

Погонски точкови: предњи 

Тип каросерије: путничко возило (М1)  

Боја каросерије: бела 

Број седишта: 4 или 5 

Број врата: 5 

Дужина возила: од 4.300 до 4.490 мм 

Ширина возила (без ретровизора): од 1.700 до 1.850 мм 

Висина возила: од 1.450 до 1.650 мм 

Запремина пртљажника у l: када су сва седишта у употреби минимум 450 l/ 

преклопљена задња седишта мин. 1.350  l 

Фелне: челичне, мин. 15“ 

Обавезна опрема: серво волан, клима уређај, путни рачунар, електрични предњи 

подизачи стакала, aирбeг за возача и сувозача (предњи и бочни), централно 

закључавање на даљински, ABS,  систем за контролу стабилности – ESC, ESП, DSC или 

одговарајући, браници у боји каросерије, тонирана стакла, предња светла за маглу, 

возачево седиште подесиво по висини, задњи наслони за главу, уграђен радио са 

звучницима. 

 

Понуђач је у обавези да  за понуђен модел достави званичан каталог или извод 

из каталога, или неки други доказ којим је могуће доказати све тражене карактеристике 

возила. Наведен доказ о траженим карактеристикама возила се подноси на српском 

језику. У случају да је наведена документација којом се доказују тражене 

карактеристике возила издатa на енглеском језику, понуђач је може доставити на том 

језику. Наручилац који у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде 

требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је 

дужан да изврши превод тог дела понуде од овлашћеног судског тумача. 
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Гарантни рок:  

- Основна гаранција (основна, уговорна): минимално 24 месеца  

- Гаранција на каросерију (антикорозивну заштиту): минимално 36 месеци 

 

Удаљеност од овлашћеног сервиса наручиоцу: не већа од 30 км 

 

Рок испоруке:  45 дана од дана закључења уговора 

 

Место испоруке: франко наручиоц (гаража Града Суботице, Трг Лазара Нешића 1, 

Суботица).“ 

 

 

II   

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ П 33/16 на страни 27/35  у VII 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у тачци 14. РОК ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Мења се и сада гласи : 

 

„Рок за подношење понуда је 29.12.2016. године до 11,00 часова. 

Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и 

Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета 

неблаговремено. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу 

наручиоца најкасније до 29.12.2016. године до 11,00 часова без обзира на начин 

достављања.” 

 

                                                           III 

 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ П 33/16 на страни 27/35  у VII 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у тачци 15. 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

Мења се и сада гласи : 

 

„Јавно отварање понуда ће се обавити 29.12.2016. године у 12:00 часова, у 

просторијама Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, II спрат канцеларија број 228. 

Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. 

Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који активно желе 

учествовати отварању понуда дужна су да предају Комисији за јавне набавке 

овлашћење за заступање понуђача. 

    Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и 

овлашћени представници понуђача.” 

 

                                                             IV 

У осталом Конкурсна документација остаје непромењена. 


