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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. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 
број 404-185/2020-2 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 404-185/2020-3, 
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: 
 

: 

 
ТЕРЕТНО „PICK UP“ ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА 

ГОРИВО ЗА АГРЕГАТЕ 
 

Број јавне набавке: 35/2020 

 
 
У поглављу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА, ГАРАНТНИ 

ПЕРИОД, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, мења се у целости образац Технички опис – 
потребна спецификација тако да сада гласи: 

 

А. Мотор 

Р. 
бр. 

Техничка спецификација 

1 Врста горива Еуродизел   

2 Радна запремина мотора, ccm3 до 2000  

3 Снага мотора, kW 75-85   

4 Емисиони стандард Euro 6  

5 Број цилиндара 4  

6 Број вентила 8 или 16  

7 Систем напајања горивом 
Директно убризгавање 
горива – Common Rail 

 

8 Довод ваздуха Турбо пуњач  

9 Филтер честица FAP или DPF филтер  

Б. Трансмисија 

 Р. 
бр. 

Техничка спецификација 

1 Погон Предња осовина  

2 Тип мењача Мануелни, 5/6 брзина  

В. Управљачки механизам, вешање и кочиони систем 

Р. 
бр. 

Техничка спецификација 

1 Управљачки механизам Серво уређај  

2 Вешање 
Предње – МcPherson, 
независно 

 
 

3 Кочнице/сигурност 

Хидраулични 
двокружни систем, 
напред и позади диск 
ABS и ESP 

 

4 
Систем за помоћ приликом кретања 
на узбрдици 

да 
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Г. Каросерија 

Р. 
бр. 

Техничка спецификација  

1 
Дупла кабина са теретним 
простором 

да  

2 Димензија возила (ДxШxВ)mm 
(5400-5600)x(1980-
2000)x(1900-2000) 

 

3 Међуосовинско растојање, mm 3300-3500  

4 Број седишта 6  

5 Капацитет резервоара, lit 65-75  

6 
Димензије товарног простора,  
(ДxШ)mm, површина, m² 

(2100-2200)x 
(1900-2000), 4-4,4  

 

7 
Висина отвора пртљажник товарног 
простора а, mm 

min 390  

8 Наплатак, димензије  челични, 16“  

9 Пнеуматик 205/65 R16   

10 Носивост, маса, kg 840-900  

11 Боја Бела  

Д. Опрема возила 

Р. 
бр. 

Захтевана опрема 

1 Ваздушни јастук за возача да  

2 Клима уређај  да  

3 Радио апарат CD, MP3, USB, 
bluetooth 

да  

4 Гумени под у кабини возача да  

5 
Електропакет, електрично 
подизање предњих стакала и 
рертровизора, грејачи ретровизора 

да  

6 Даљинско централно закључавање да  

7 Систем start&stop да  

Ђ. Сервисни интервал и гарантни рок 

Р. 
бр. 

Захтевано 

1 Сервисни интервал 
> 10 000km  или годину 
дана  
(редован сервис) 

 

2 Гарантни рок 

- min 3 годинe или 
пређених 100 000km  
(на агрегат)  
- min 6 година на 
каросерију 
- min 2 године на боју 

 

Е. Надоградња за превоз опасних материја 

Р. 
бр. 

Захтевано 

1 

Резервоар за 
складиштење горива 
са припадајућом 
опремом који се 

Преносиви резервоар за складиштење 
горива у товарном простору, 
запремнине 900-1000 lit, поседује 
пумпу DC 12V, дигитални мерач 
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налази у товарном 
простору 

протока, антистатик гумено црево min 
4m дужине, поклопац са кључем, 
осветљење, показивач нивоа горива, 
пиштољ са аутостопом. 

 
У поглављу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА, ГАРАНТНИ 

ПЕРИОД, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, мења се у целости део Рок и место 
испоруке добара тако да сада гласи: 

 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 

Добављач је у обавези да обезбеди испоруку уговореног возила франко пословне 
просторије Наручиоца у Београду улица Љубе Чупе број 5, у року из своје понуде који не 
може бити дужи од 90 календарских дана од дана закључења уговора о јавној набавци. 

 
У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2. 

Начин на који понуда мора да буде сачињена, мења се став 3. 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 – 
Теретно „Pick up“ возило за превоз опасних материја – гориво за агрегате, ЈН бр. 
35/2020 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 
стране наручиоца до петка 24. јула 2020. 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 24. јула 2020. године у 10,00 

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

 
У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 9. 

Начин и услови плаћања, рокови, мења се подтачка 9.2 Захтев у погледу рока испоруке тако 
да сада гласи: 

 
9.2. Захтев у погледу рока испоруке 

Добављач  је  у  обавези  да  обезбеди  испоруку  уговореног возила франко 
пословне просторије Наручиоца у Београду улица Љубе Чупе број 5, у року из своје 
понуде који не може бити дужи од 90 календарских дана од дана закључења уговора о 
јавној набавци. 

 
У поглављу VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, мења се у целости тачка 5) тако да сада гласи: 
 

5) НАША ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ТЕРЕТНОГ „PICK UP“ ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ 
ОПАСНИХ МАТЕРИЈА – ГОРИВО ЗА АГРЕГАТЕ, ГЛАСИ: 

 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок за испоруку добара (не дужи од 90 
календарских дана од дана захтева Наручиоца 
– пријема требовања) 
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Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од 
дана отварања понуда) 
 

 

 
 

У _______________ дана _________ 2020. г. Потпис овлашћеног лица: 
 
                  

 


