
 

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица  

Градоначелник 

Број: II-404-15/17 

Датум: 26.04.2017. 

Суботица 

Трг Слободе 1 

 

 

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

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

 Наручилац врши  

 

 

 ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

–ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА – 

КАМИОНА СМЕЋАРА, АУТОПОДИЗАЧА, КАНТИ И КОНТЕЈНЕРА 

ЈН П 01/17 

 

Наручилац је дана 31.03.2017. године објавио  на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца позив за подношење понуде и Конкурсну документацију у поступку јавне 

набавке добра – камиона смећара, аутоподизача, канти и контејнера број ЈН П 1/17, у којој 

Конкурсној документацији Наручилац врши измене на следећи начин: 

 

 

• На страни 5. у делу 3. конкурсне документације – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА, мењају се следеће захтеване техничке карактеристике за 

аутоподизач контејнера запремине 5-7м3: 

- у категорији ''Мотор'' брише се захтев ''запремнина мотора: 6700 cm3''; 

- у категорији ''Кочиони систем'' брише се захтев ''EBS''; 

- у категорији ''Остало'', мења се захтев у алинеји 15 тако да гласи ''Механички 

кодирани или некодирани кључ: најмање 4 комада''. 

• На страни 6. у делу 3. конкурсне документације – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА, мењају се следеће захтеване техничке карактеристика за 

аутоподизач контејнера запремине 5-7м3:  

- у категорији ''Остало'', мења се захтев у алинеји 19 тако да гласи: “Светлосни сигнал 

- индикација на дисплеју или у кабини возила за преоптерећење (претовар) товарног 

простора тј. возила”; 

- У категорији ''Остало'' брише се захтев ''појачана моторна кочница, вишестепена''; 



- У категорији ''Остало'' брише се захтев ''активирање моторне кочнице преко педале 

кочнице''. 

 

• На страни 7. у делу 3. конкурсне документације – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА, мењају се следеће захтеване техничке карактеристике за 

камион смећар са потисном плочом од 12м3: 

- у категорији ''Мотор'' брише се захтев ''запремнина мотора: 6700 cm3''; 

- у категорији ''Кочиони систем'' брише се захтев ''EBS''. 

 

• На страни 8. у делу 3. конкурсне документације – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА, мењају се следеће захтеване техничке карактеристике за  

камион смећар са потисном плочом од 12м3, наведене у категорији ''Остало'': 

- испод 3. алинеје, додаје се нова алинеја која гласи: ''Индикација притиска на 

пнеуматицима приказана на дисплеју''; 

- мења се захтев у алинеји 14 тако да гласи ''Механички кодирани или некодирани 

кључ: најмање 4 комада''; 

- мења се захтев у алинеји 18 тако да гласи: “Светлосни сигнал - индикација на 

дисплеју или у кабини возила за преоптерећење (претовар) товарног простора тј. 

возила”; 

- брише се захтев ''појачана моторна кочница, вишестепена''; 

- брише се захтев ''активирање моторне кочнице преко педале кочнице''. 

 

• На страни 9. у делу 3. конкурсне документације – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА, мења се захтев за надградњу за камион смећар са потисном 

плочом од 12м3, наведен у категорији ''Остало'', тако што се после реченице ''Надградња 

дизајнирана тако, да омогућава безбедан рад оператера сходно законским прописима о 

заштити на раду СРПС EN 1501-1'' додаје нова реченица: ''Понуђач је дужан да достави 

копију сертификата СРПС ЕN 1501-1 издатог од стране акредитованог тела.'' 

 

• На страни 10. у делу 3. конкурсне документације – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА, мењају се следеће захтеване техничке карактеристике за 

камион смећар са потисном плочом од 16м3: 

- у категорији ''Мотор'' брише се захтев ''запремнина мотора: 6700 cm3''; 



- у категорији ''Кочиони систем'' брише се захтев ''EBS''; 

- У категорији ''Остало'', испод 3. алинеје, додаје се нова алинеја која гласи: 

''Индикација притиска на пнеуматицима приказана на дисплеју'' 

 

• На страни 11. у делу 3. конкурсне документације – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА, мењају се следеће захтеване техничке карактеристике за  

камион смећар са потисном плочом од 16м3, наведене у категорији ''Остало'': 

- мења се захтев у алинеји 14 тако да гласи ''Механички кодирани или некодирани 

кључ: најмање 4 комада''; 

- мења се захтев у алинеји 18 тако да гласи: “Светлосни сигнал - индикација на 

дисплеју или у кабини возила за преоптерећење (претовар) товарног простора тј. 

возила”; 

- брише се захтев ''појачана моторна кочница, вишестепена''; 

- брише се захтев ''активирање моторне кочнице преко педале кочнице''. 

 

• На страни 12. у делу 3. конкурсне документације – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА, мења се захтев за надградњу за камион смећар са потисном 

плочом од 16м3, наведен у категорији ''Остало'', тако што се после реченице ''Надградња 

дизајнирана тако, да омогућава безбедан рад оператера сходно законским прописима о 

заштити на раду СРПС EN 1501-1'' додаје нова реченица: ''Понуђач је дужан да достави 

копију сертификата СРПС ЕN 1501-1 издатог од стране акредитованог тела.'' 

 

• На страни 13. у делу 3. конкурсне документације – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА, Општи захтеви за сва возила, додају се следећи захтеви: 

- Најмање један овлашћени сервис за подвоз и за надградњу. Понуђач је дужан да у 

понуди наведе називе и адресе овлашћених сервиса. Понуђач је дужан да достави и 

потврду произвођача да су сервиси наведени у понуди овлашћени за сервисирање 

датих добара (подвоза и надградње). Потврде произвођача морају бити оригинална и 

потписана од стране одговорног лица произвођача и оверене печатом произвођача. 

- Наручилац задржава право да након отварања понуда од понуђача захтева додатну 

документацију коју сматра неопходном за потребе утврђивања стварне садржине 

понуде и стручне оцене понуда, а понуђач је дужан да исту у остављеном року 

достави наручиоцу. У случају да понуђач наведену документацију не достави или 

одбије да достави Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико на основу 

достављене документације није у могућности да утврди стварну садржину понуде. 



• На страни 19. у делу 4. конкурсне документације - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, мења се текст у 

другом реду табеле ''Пословни капацитет'' тако што се испод текста ''број и датум 

уговора'' додаје нова алинеја која гласи ''датуми и количине сваке испоруке''. 

• На страни 19. у делу 4. конкурсне документације - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, мењају се 

додатни услови у погледу пословног капацитета тако што се додају следећи додатни 

услови: 

- Понуђач мора да поседује стандард SRPS ISO 9001:2008 или SRPS ISO 9001:2015, 

SRPS ISO 14001:2005 или SRPS ISO 14001:2015, као и SRPS OHSAS 18001:2008. 

Опсег примене наведених стандарда мора да буде производња комуналних 

надградњи и 

- Понуђач мора да поседује стандард  . 

Наведене услове понуђач може да испуни и преко подизвођача. 

Наведени услови се доказују: 

- Достављањем фотокопија сертификата SRPS ISO 9001:2008 или SRPS ISO 

9001:2015, SRPS ISO 14001:2005 или SRPS ISO 14001:2015, SRPS OHSAS 

18001:2008 и SRPS EN ISO 3834-2:2008, издатих од стране акредитованих тела 

• На страни 19. у делу 4. конкурсне документације - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, додаје се нов 

додатни услов: 

3) Кадровски капацитет 

Услов: 

Понуђач мора да има ангажована најмање два сертификована заваривача у складу са 

стандардом SRPS ISO 9606-1:2015 

Наведени услов понуђач може да докаже и преко подизвођача 

Доказ: 

- М образац односно уговор о ангажовању 

- Сертификат SRPS ISO 9606-1:2015, издат од стране акредитованог тела. 

• На страни 21. у делу 4. конкурсне документације - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, мења се текст у 

другом реду табеле ''Пословни капацитет'' тако што се испод текста ''број и датум 

уговора'' додаје нова алинеја која гласи ''датуми и количине сваке испоруке'', као и текст 

у тачки 2) тако да гласи: ''Достављањем фотокопија сертификата SRPS ISO 9001:2008 

или SRPS ISO 9001:2015 и SRPS ISO 14001:2005 или SRPS ISO 14001:2015.'' 

• На страни 27, мења се Образац 1 А (ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗA ПАРТИЈУ 1: КАМИОНЕ 

СМЕЋАРЕ И АУТОПОДИЗАЧЕ) тако што се у делу 5) обрасца (ОПИС ПРЕДМЕТА 

НАБАВКЕ ДОБРА – КАМИОНА СМЕЋАРА И АУТОПОДИЗАЧА ЈН П 01/17 – 

ПАРТИЈА 1), уместо последњег реда у табели додају нова два реда: 

Сервис за шасију: 1. _________________________________(назив и адреса 

овлашћеног сервиса) 

2. _________________________________(назив и адреса 

овлашћеног сервиса) 



3. _________________________________(назив и адреса 

овлашћеног сервиса) 

Сервис за надградњу: 1. _________________________________(назив и адреса 

овлашћеног сервиса) 

2. _________________________________(назив и адреса 

овлашћеног сервиса) 

3. _________________________________(назив и адреса 

овлашћеног сервиса) 

• На страни 45, у делу 7. конкурсне документације – МОДЕЛ УГОВОРА, у Посебним 

условима уговора, у члану 12.2 мења се први став тако да гласи: 

Начин и услови плаћања које врши добављач према овом уговору су као што следи: 

I. Авансно плаћање: 30% процената уговорене цене (у складу са траженим авансом 

у обрасцу понуде) се плаћа у року од тридесет 45 дана од дана достављања 

гаранције за повраћај аванса (и пратеће профактуре на износ гаранције за 

повраћај аванса са пдв – ом) и гаранције за добро извршење посла. Гаранција за 

авансно плаћање се доставља Наручиоцу у року од 15 дана од дана закључења 

уговора. Гаранција мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, платива на 

први позив, без права на приговор. Банкарска гаранција за повраћај авансног 

плаћања се издаје у висини траженог аванса са ПДВ-ом и мора да траје најмање 

до правдања аванса. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне 

услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност 

за решавање спорова. Избрани понуђач може поднети гаранцију стране банке 

само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 

кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Банкарска гаранција треба да гласи 

на Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ 100444843, матични број 

08070695, броја рачуна 840-27640-46, Народна банка, Управа за трезор. II.  

II. По пријему добара: Остатак уговорене цене за испоручену робу плаћа се по 

пријему добара најкасније четрдесет пет (45) дана од дана подношења фактуре и 

других релевантних документа. 

• На страни 65, у делу 8. конкурсне документације – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО 

ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, мења се клаузула 11.1 тако да гласи: 

Аванс у износу од 30 % вредности укупно уговорене цене исплатиће се након 

закључења уговора, у року од 45 дана од дана пријема банкарске гаранције за авансно 

плаћање.  

Остатак укупно уговорене цене исплатиће ће након извршене испоруке предмета 

уговора, у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна од стране Наручиоца. 

Избарани понуђач испоставља рачун са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг слободе 

1. ПИБ 100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46, Народна банка, 

Управа за трезор. 

• На страни 67, у делу 8. конкурсне документације – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО 

ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, у клаузули 14.1 у ставу 1. иза речи:“ износом од 5% од  укупне 

вредности понуде“ додају се речи. „без ПДВ-а“ 

• На страни 67, у делу 8. конкурсне документације – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО 

ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, у клаузули 14.1  мења се други став тако што се брише тачка 4). 

• На страни 68, у делу 8. конкурсне документације – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО 

ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, у клаузули 14.2, у првом реду, иза речи ''Изабрани понуђач'' 

бришу се речи ''за ПАРТИЈУ 1.'' 



•  

Мења се образац 7 на страни 41. тако да сада гласи: 

 

ЈН П  01/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 7  

 

На основу члана  77. став 2. тачка (2) Закона о јавним набавкама наручилац 

___________________________________________ из __________________________ улица 

______________________________ број  ___ , ПИБ _________________________________  

издаје  

ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА 

Којом  потврђујемо да је понуђач _______________________________________ из 

________________________________________ улица _________________________________ 

број  ____, као: 1. самостални добављач или 2. учесник у заједничкој понуди (заокручити тачну 

опцију), на основу уговора бр. ___________________ од _____________ испоручио следећа 

добра:____________________________________________________________________________

______________________________________ у вредности од ________________________  

динара.  

Испорука наведених добара извршена је на следећи начин: 

Редни број 

испоруке 

Датум пријема 

испоруке  
Количине и опис Вредност 

1. испорука    

2. испорука    

3. испорука    

Процентуално учешће понуђача у испоруци ___________ (у случају да је учесник у заједничкој 

понуди). 

Потврда се издаје на захтев добављача / понуђача ____________________________ ради учешћа 

у отвореном поступку јавне набавке Градоначелника Града Суботице: набавка камиона 

смећара, аутопoдизача, канти и контејнера број ЈН П 01/17. 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

наручиоца 

 М.П.  

Напомена: Образац “Потврда за референце” понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду 

за све наручиоце појединачно. 

 

Наручилац ће прихватити и друге обрасце потврде о рефернацама услучају да садрже све 

елементе из ове потврде. 

 


