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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС“, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-421/2018-2 и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-421/2018-3, Јавно предузеће „Путеви 
Србије“ Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: Наручилац), у року 
предвиђеном за подношење понуда, врши измену и допуну конкурсне документације за јавну 
набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности: 

 
БРОЈАЧИЦЕ, ДЕТЕКТОРИ ЗА НОВАЦ ЗА НОВОИЗГРАЂЕНЕ НАПЛАТНЕ 

СТАНИЦЕ НА ДЕОНИЦАМА: НИШ – ДИМИТРОВГРАД И НИШ – ПРЕШЕВО 
 

Број јавне набавке: 167/2018 

У поглављу III ВРСТА, КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА ДОБАРА, ЦЕНОВНИК, НАЧИН, 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, мења се у целости тако да сада гласи:  
 

Предмет набавке је испорука бројачица новца и детектора за новац за новоизграђене 
наплатне станице на деоници Ниш – Димитровград и Ниш – Прешево. 
       
        Основне карактеристике бројачица новца: 
- Детекције: UV, MG, IR, US, CIS 
- Скенирање серијских бројева: USD и EUR 
- Систем аларма: звучни и светлосни 
- Препознавање валута: RSD, USD, EUR, CHF, GBP 
- Капацитет hopper-a: 500 новчаница 
- Капацитет stacker-a: 200 новчаница 
- Капацитет reject-a: 50 новчаница 
- Аутоматско препознавање валуте: да 
- Брзина бројања: 800/1000/1200 новчаница по минути 
- Димензије: (ШxВxД) 260 x 265 x 279 mm (+/-10%) 
- Тежина: 8 kg (+/-10%) 
- Напајање: AC 100-240V / 50/60Hz 
- Портови за повезивање: LAN, RS232, USB, RJ-11 
- Могућност надоградње софтвера бројача новца у случају појаве нове валуте или 

фалсификата: путем USB меморије преко USB порта. 
 
Основне карактеристике детектора за новац: 
 

- UV детекција: да 
- MG детекција: да 
- Бело светло: да 
- Димензије: (ШxВxД) 296 x 138 x 138 mm (+/-10%) 
- UV лампа: 16W 
- Бела лампа: 16W 
- Лупа: x10 
- Тежина: 0,6kg (+/-10%) 
- Напајање: 220V/50Hz 

 
Понуђач је обавезан да испоруку добара која су предмет јавне набавке изврши 

једнократно, у року из своје понуде и то франко магацин Наручиоца у Београду у улици 
Волгина број 15. 

Квантитативни и квалитативни пријем испоручених добара врши се у пословним 
просторијама Наручиоца у Београду потписивањем пратеће документације односно улазног 
робног документа – отпремнице.  

Уколико се утврди да у испорученим добрима има неслагања између примљене 
количине и количине наведене у пратећој документацији, комисијски се сачињава Записник у 
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ком случају Наручилац има право достављања писане рекламације Добављачу. Добављач је 
дужан да у року од 2 дана од дана пријема рекламације изврши корекцију спорних података 
наведених у отпремници односно квантитативно коригује испоручена добра. Наручилац  је 
дужан да исплати само стварно примљену количину. 

У случају да испоручена добра не одговарају понуђеном уговореном квалитету и 
техничким карактеристикама Наручилац има право да Добављачу врати робу и достави 
писану-електронску рекламацију, коју је Добављач дужан да реши најдуже у року од 5 (пет) 
дана од дана пријема исте.  

Наручилац има право да Добављачу враћа добра све док Добављач не испоручи добра 
за које Наручилац сматра да су одговарајућа квалитету добара наведеном у понуди 
Добављача. Одговарајућим квалитетом добара Наручилац ће сматрати испоручена добра 
чија је тржишна вредност иста или приближна тржишној вредности добру наведеном у 
спецификацији. Одговарајућим квалитетом добара Наручилац ће сматрати испоручена добра 
чија је декларација односно садржај производа исти или приближно исти декларацији на 
добру наведеном у спецификацији. 
 Добављач је дужан да на свакој испорученој фактури/рачуну, наведе број уговора по 
чијем се основу врши испорука добара.  

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА 

Р.б. Назив добра 
Јединица 

мере 
Количина 

Јединична цена 
 без ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

1.  
Бројачице новца 

 
Ком. 

 
14 

  

2.  
Детектори за новац 

 
Ком. 

 
30 

  

 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА (позиције 1-2)  ___________________динара без ПДВ-а. 

(словима:_____________________________________________________________динара) 

 

Напомена: Вредност добара исказана као „УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“ се уноси у Поглавље 

VI, Образац понуде, као „Укупна понуђена цена без ПДВ-а“. 

 
 
У _______________ дана _________ 2019.г. 

 
 

Потпис овлашћеног лица: 
 

 
М.П. 
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У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2. Начин 
на који понуда мора да буде сачињена, мења се став 4. тако да сада гласи: 

 
„Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, 

Булевар краља Александра број 282, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара – 
Бројачице, детектори за новац за новоизграђене наплатне станице на деоницама: Ниш 
– Димитровград и Ниш – Прешево, ЈН бр. 133/18 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до уторка 19. фебруара 2019. 
године до 09,30 часова.“ 
 

У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 3. 
Отварање понуда и рок за доношење одлуке, мења се став 1. тако да сада гласи: 

 
„Јавно отварање понуда извршиће комисија дана дана 19. фебруара 2019. године у 

10,00 часова у просторијама  ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар краља Александра 
број 282 у сали на првом спрату. Oвлашћени представници понуђача морају комисији поднети 
писмену пуномоћ за заступање понуђача у поступку отварања понуда.“ 

 

 
 


