
Јавно комунално предузеће 
„3.Октобар“ Бор 
Број:   80/9 
Датум: 04.12.2019.године 
 
Комисија за јавну набавку добара - трактора, образована решењем бр.80/4 од 
29.11.2019.године ЈНMВ 80/2019. 
 Бор,04.12.2019.године 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку добара - трактора.Комисија за јавну набавку образована Решењем  
бр.80/4 од 29.11.2019.године, у року предвиђеном за достављање понуда, у складу са 
чланом 32.Закона о јавним набавкама ("Сл.Гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15, у даљем 
тексту: ЗЈН), у вези са јавним позивом за достављање понуда у поступку јавне набавке 
мале вредности добара- трактора, ЈНМВ 80/2019, свим заинтересованим лицима која су 
преузела конкурсну документацију доставља    
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

МЕЊА СЕ конкурсна документација  

- ОБРАЗАЦ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) КОЛИЧИНA 

И ОПИС ДОБАРА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА    

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 

КОЛИЧИНA И ОПИС  

ДОБАРА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА    

Редни број  Назив  Количина  

1  Набавка трактора 1  

 

Технички опис: 

⚫ Предмет набавке је нов - некоришћен трактор 

⚫ Година производње трактора: не старије од 2018. године 

⚫ Конструкција трактора: крута шасија 

⚫ Број осовина: 2 

⚫ Обе осовине погонске, систем 4WD - могућност погона на сва четири точка, са 

могућношћу укључивања и искључивања погона вуче на предњим точковима 

⚫ Предња осовина управљива, серво хидраулично управљање 

⚫ Трактор опремљен затвореном кабином за руковаоца која има систем за грејање, 

вентилацију, изолована од топлоте, буке, вибрација 

⚫ Тип погонског мотора: дизел мотор 

⚫ Снага мотора: минимално 35 KW 

⚫ Број цилиндара погонског мотора: 4 

⚫ Радна запремина погонског мотора: максимално 3800 cm3  

⚫ Тип хлађења погонског мотора: водено хлађење 

⚫ Предњи диференцијал са могућношћу блокаде ручном командом 

⚫ Задњи диференцијал са могућношћу блокаде ножном командом 

⚫ Резервоар горива: максимална запремина 80 литара  

⚫ Маса трактора: максимално 3000 kg 

⚫ Ширина трактора: од 1400 mm до 1600 mm 

⚫ Трактор са задње стране опремљен стандардним прикључцима за радне прикључке, 

са стандардним карданским обртним излазом за погон радних прикључака 

⚫ Уз трактор се испоручује комунална плоча 

⚫ Тип комуналне плоче: монтажно демонтажног типа, прилагођена за брзу монтажу и 

демонтажу на понуђени трактор са предње стране,  а предвиђена да се на њу монтира 

раоник за чишћење снега 

⚫ На трактору уграђена хидраулична инсталација и прикључци са предње стране за 

управљање цилиндрима раоника за чишћење снега 



⚫ Уз трактор се испоручује раоник за чишћење снега предвиђен за монтажу на понуђени 

трактор и понуђену комуналну плочу 

⚫ Тип раоника: челични, једноделни, ширине од 1900 mm до 2000 mm, опремљен 

хидраличним цилиндрима за закретање и подизање, опремљен изменљивим 

металним или гуменим хабајућим ножем, опремљен механизмом за амортизацију 

удара (опруге или гумени амортизери) 

⚫ На трактору у кабини мора бити уграђено: ручна електро хидраулична команда - 

џојстик, помоћу кога је могуће управљати подизањем и закретањем раоника за 

чишћење снега, или две независне команде за управљање цилиндрима за подизање 

и закретање раоника 

⚫ Уз трактор се испоручује расипач гранулисаног материјала, предвиђен за монтажу на 

задњој страни трактора, погоњем карданом са задњег карданског излаза трактора 

⚫ Уз расипач се испоручује одговарајућe карданско вратило (“кардан”) за везу и погон 

понуђеног расипача и понуђеног трактора 

⚫ Запремина посипача 400 литара 

⚫ Посипач опремљен усмеривачем и  механизмом за подешавање количине расипања 

материјала 

⚫ Материјал левка посипача: челични лим или полиетилен 

⚫ Уз трактор се испоручује унивезални мулчар, ношени, намењен за монтажу на задњу 

страну понуђеног трактора 

⚫ Намена мулчара: кошење и уситњавање траве, дивљег шибља, растиња и биљне 

масе 

⚫ Тип мулчара: са обртним ротором и стандардним чекићима - ножевима 

⚫ Радни захват мулчара: од 1300 mm до 1500 mm 

⚫ Висина кошења од 2 cm до 7 cm 

⚫ Максимална маса мулчара: 200 kg 

⚫ Уз мулчар се испоручује одговарајућe карданско вратило (“кардан”) за везу и погон 

понуђеног мулчара и понуђеног трактора 

⚫ Сви додаци који се испоручују уз трактор морају бити нови и некоришћени 

⚫ Уз машину се испоручује комплет обавезне опреме трактора прописане важећим 

прописима, односно: преносни апарат за гашење почетних пожара, сигурносни 

троугао, комплет прве помоћи, светлоодбојни прслук 

⚫ Трактор и сви додаци морају бити технички и функционално исправни 

⚫ Место испоруке: пословно седиште наручиоца 

⚫ Гарантни рок за трактор и све додатке мора бити минимално 24 месеци 



⚫ Понуђач је у обавези да уз понуду достави Опис техничких карактеристика понуђеног 

добра на меморандуму, који мора минимално садржати техничке карактеристике које 

захтева Наручилац, потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом 

⚫ Понуђач мора бити власник понуђеног трактора у тренутку испоруке 

⚫ Понуђач је у обавези да уз понуду достави одговарајући документ којим понуђач 

доказује да на територији Републике Србије постоји овлашћена сервисна радионица 

произвођача понуђеног трактора, са пуним називом и адресом наведеног сервиса. 

⚫ У тренутку испоруке, трактор мора бити регистрован на територији Републике Србије 

и регистрација мора гласити на понуђача 

⚫ Понуђач је у обавези да приликом испоруке достави следећа документа: 

➢ Потврду о извршеној регистрацији или нови тип саобраћајне дозволе са читачем 

➢ Полису обавезног осигурања од аутоодговорности 

➢ Уколико понуђач доставља Потврду о извршеној регистрацији а не саобраћајну 

дозволу са читачем, обавезно је да уз понуду достави одговарајући документ у виду 

купопродајног уговора, рачуна о куповини, царински документ, потврду произвођача 

или други одговарајући документ из кога се недвосмислено може утврдити број 

мотора понуђеног трактора. 

⚫ Приликом испоруке трактора обавиће се техничка провера исправности у овлашћеном 

сервису за вршење техничких прегледа трактора 

⚫ Приликом испоруке обавиће се провера функционалности машине као целине за 

функције за које је намењена 

⚫ Наручиоц задржава право да пре доношења одлуке о избору најповољније понуде, 

стручна комисија наручиоца изврши непосредан увид у понуђено добро код 

понуђача, и провери техничке карактеристике и исправност, односно извршиће се са 

“пажњом доброг домаћина и пажњом доброг привредника" визуелна и радна провера 

трактора и додатака. 

⚫ Наручиоц задржава право да приликом примопредаје, стручна комисија наручиоца 

изврши непосредан увид у понуђено добро и провери техничке карактеристике и 

исправност, и уколико се утврди неиправност не преузме добро до отклањања 

неисправности, а уколико је природа квара таква да се не може отклонити или нека 

техничка карактеристика не одговара, стручна комисија ће предложити наручиоцу да 

уговор раскине. 

⚫ Уколико постоји обавеза плаћања пореза на пренос апсолутних права трошкове 

плаћања пореза на пренос апсолутних права сноси понуђач 

⚫ Рок испоруке: 5 дана од пријема поруџбенице за испоруку 

У _____________________  

Дана __________________  

                            Потпис одговорног лица понуђача,  

           М.П.      ______________________________  



  VI ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

Број јавне набавке: ЈНМВ БРОЈ 80/2019  

Предмет јавне набавке: – Набавка трактораПонуда број 

_______________ од ________________ 2019.године.   

  

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ   

 1   Назив понуђача                                                                        

 2    Седиште                                                                        

 3   Адреса                                                                        

 4  Облик организовања  

(АД, ДОО, СЗР итд.)     

                                                                     

 5   Матични број                                                                        

 6   Шифра делатности                                                                        

 7   ПИБ                                                                        

 8   Број текућег рачуна                                                                        

 9   Назив банке                                                                        

10   Број телефона                                                                        

11   Број телефакса                                                                        

12   e-mail адреса                                                                       

13   Особа за контакт                                                                        

14   Овлашћено лице за потисивање 

уговора  

                                                                     

ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ:     

(a)   САМОСТАЛНО  

(б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ   

(в) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ  

Напомена:   

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима у заједничкој 

понуди, уколико понуду подноси група понуђача.  

  

  

  

  

 



Број јавне набавке: 80/2019  

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 1   Назив подизвођача     

 2    Седиште     

 3   Адреса     

 4  Облик организовања  (АД, 

ДОО, СЗР итд.)     

  

 5   Матични број     

 6   Шифра делатности     

 7   ПИБ     

 8   Број текућег рачуна     

 9   Назив банке     

10   Број телефона     

11   Број телефакса   
  

12   e-mail адреса    

13   
Особа за контакт   

  

14   Овлашћено лице     

15  
Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач  

  

  

  

16  Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач  

  

  

                                                                                                    

  

                                                                                          Потпис овлашћеног лица 

понуђача                                                                                                     

                                                        печат                        

_______________________________ 

  

Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број подизвођача, потребно је копирати 

образац у довољном броју примерака за сваког подизвођача.  



Број јавне набавке: 80/2019  

  

  

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

  

 1   Назив понуђача     

 2    Седиште     

 3   Адреса     

 4  Облик организовања  (АД, 

ДОО, СЗР итд.)     

  

 5   Матични број     

 6   Шифра делатности     

 7   ПИБ     

 8   Број текућег рачуна     

 9   Назив банке     

10   Број телефона     

11   Број телефакса     

12   e-mail адреса    

13   Особа за контакт     

14   Овлашћено лице     

  

                                                                                                

                                                             М.П.                   Потпис овлашћеног лица понуђача                                                                                                      

_____________________  

                                                                

Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, 

потребно је копирати овај образац у довољном броју примерака за сваког понуђача који је 

учесник у заједничкој понуди.  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Ре. 

број  

Назив  јед.  

мере  

Кол.   

Марка и тип  
Број 

мотора  
Број шасије  

Јединична 

цена без 

ПДВ-а  

(динара)  

Укупно без 

ПДВ-а  

1  Трактор  комад  1            

     

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а (динара)  

  

   ПДВ%    

     

УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (динара)  

  

  

РОК ПЛАЋАЊА:   

  

______________(до 45 (четрдесетпет) дана од 

дана пријема исправног рачуна за извршену 

испоруку).  

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  
____________(број дана од дана завршетка 

отварања понуда - најмање 60 дана):  

НАЧИН ПЛАЋАЊА:  Вирмански  

РОК ИСПОРУКЕ:  у року од___________дана од дана пријема 

поруџбенице од стране Наручиоца.( не дужи од 

5 дана)  

МЕСТО ИСПОРУКЕ  Пословно седиште Наручиоца   

Гарантни рок за машину као целину и све 

делове, склопове и подсклопове, укључујући 

али не ограничавајући се на: шасију, мотор, 

мењач, предњу и задњу осовину, 

диференцијал и све остале делове, 

подсклопове и склопове машине, све елементе 

хидрауличног система, на утоварну и 

ровокопачку руку  

____________месеци (минимално 6 (шест 

месеци).   

МЕСТО ИСПОРУКЕ  Пословно седиште наручиоца   

Предмет набавке је нов - некоришћен трактор 

 
ДА                       НЕ  

(заокружити)  

Година производње трактора: не старије од 

2018. године 

_________________година  



Конструкција трактора: крута шасија 

 

ДА                       НЕ  

(заокружити)  

Број осовина: 2 ДА                       НЕ  

(заокружити)  

Обе осовине погонске, систем 4WD - могућност 

погона на сва четири точка, са могућношћу 

укључивања и искључивања погона вуче на 

предњим точковима 

ДА                       НЕ  

(заокружити) 

Предња осовина управљива, серво 

хидраулично управљање 

 

ДА                       НЕ  

(заокружити)  

Трактор опремљен затвореном кабином за 

руковаоца која има систем за грејање, 

вентилацију, изолована од топлоте, буке, 

вибрација 

ДА                       НЕ  

(заокружити)  

Тип погонског мотора: дизел мотор 

 

ДА                       НЕ  

(заокружити) 

Снага мотора: минимално 35 KW ___________________KW  

Број цилиндара погонског мотора: 4 

 

ДА                       НЕ  

(заокружити)  

Радна запремина погонског мотора: 

максимално 3800 cm3 

______________________cm3  

Тип хлађења погонског мотора: водено 

хлађење 

 

ДА                       НЕ  

(заокружити) 

Предњи диференцијал са могућношћу блокаде 

ручном командом 

 

ДА                       НЕ  

(заокружити) 

Задњи диференцијал са могућношћу блокаде 

ножном командом 

 

ДА                       НЕ  

(заокружити)  

Резервоар горива: максимална запремина 80 

литара _________________________литара  



Маса трактора: максимално 3000 kg ________________kg 

Ширина трактора: од 1400 mm до 1600 mm 
___________________mm 

Трактор са задње стране опремљен 

стандардним прикључцима за радне 

прикључке, са стандардним карданским 

обртним излазом за погон радних прикључака 

ДА                       НЕ  

(заокружити) 

Уз трактор се испоручује комунална плоча 

 

ДА                       НЕ  

(заокружити) 

Тип комуналне плоче: монтажно демонтажног 

типа, прилагођена за брзу монтажу и 

демонтажу на понуђени трактор са предње 

стране,  а предвиђена да се на њу монтира 

раоник за чишћење снега 

ДА                       НЕ  

(заокружити) 

На трактору уграђена хидраулична инсталација 

и прикључци са предње стране за управљање 

цилиндрима раоника за чишћење снега 

ДА                       НЕ  

(заокружити) 

Уз трактор се испоручује раоник за чишћење 

снега предвиђен за монтажу на понуђени 

трактор и понуђену комуналну плочу 

ДА                       НЕ  

(заокружити) 

Тип раоника: челични, једноделни, ширине од 

1900 mm до 2000 mm, опремљен хидраличним 

цилиндрима за закретање и подизање, 

опремљен изменљивим металним или гуменим 

хабајућим ножем, опремљен механизмом за 

амортизацију удара (опруге или гумени 

амортизери) 

ДА                       НЕ  

(заокружити) 

На трактору у кабини мора бити уграђено: 

ручна електро хидраулична команда - џојстик, 

помоћу кога је могуће управљати подизањем и 

закретањем раоника за чишћење снега, или 

две независне команде за управљање 

цилиндрима за подизање и закретање раоника 

ДА                       НЕ  

(заокружити) 

Уз трактор се испоручује расипач гранулисаног 

материјала, предвиђен за монтажу на задњој 

страни трактора, погоњем карданом са задњег 

карданског излаза трактора 

ДА                       НЕ  

(заокружити) 



Запремина посипача 400 литара ДА                       НЕ  

(заокружити) 

Посипач опремљен усмеривачем и  

механизмом за подешавање количине 

расипања материјала 

ДА                       НЕ  

(заокружити) 

Материјал левка посипача: челични лим или 

полиетилен 

ДА                       НЕ  

(заокружити) 

Уз трактор се испоручује унивезални мулчар, 

ношени, намењен за монтажу на задњу страну 

понуђеног трактора 

 

ДА                       НЕ  

(заокружити) 

Уз трактор се испоручује унивезални мулчар, 

ношени, намењен за монтажу на задњу страну 

понуђеног трактора 

ДА                       НЕ  

(заокружити) 

Намена мулчара: кошење и уситњавање траве, 

дивљег шибља, растиња и биљне масе 

ДА                       НЕ  

(заокружити) 

Тип мулчара: са обртним ротором и 

стандардним чекићима - ножевима 

ДА                       НЕ  

(заокружити) 

Радни захват мулчара: од 1300 mm до 1500 mm ДА                       НЕ  

(заокружити) 

Висина кошења од 2 cm до 7 cm _____________________cm 

Максимална маса мулчара: 200 kg  

Уз мулчар се испоручује одговарајућe 

карданско вратило (“кардан”) за везу и погон 

понуђеног мулчара и понуђеног трактора 
ДА                       НЕ  

(заокружити) 

Напомена:  

⚫ Сви додаци који се испоручују уз трактор морају бити нови и некоришћени 

⚫ Уз машину се испоручује комплет обавезне опреме трактора прописане важећим прописима, 

односно: преносни апарат за гашење почетних пожара, сигурносни троугао, комплет прве 

помоћи, светлоодбојни прслук 

⚫ Трактор и сви додаци морају бити технички и функционално исправни 

⚫ Место испоруке: пословно седиште наручиоца 



⚫ Гарантни рок за трактор и све додатке мора бити минимално 24 месеци 

⚫ Понуђач је у обавези да уз понуду достави Опис техничких карактеристика понуђеног добра 

на меморандуму, који мора минимално садржати техничке карактеристике које захтева 

Наручилац, потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом 

⚫ Понуђач мора бити власник понуђеног трактора у тренутку испоруке 

⚫ Понуђач је у обавези да уз понуду достави одговарајући документ којим понуђач доказује да 

на територији Републике Србије постоји овлашћена сервисна радионица произвођача 

понуђеног трактора, са пуним називом и адресом наведеног сервиса. 

⚫ У тренутку испоруке, трактор мора бити регистрован на територији Републике Србије и 

регистрација мора гласити на понуђача 

⚫ Понуђач је у обавези да приликом испоруке достави следећа документа: 

➢ Потврду о извршеној регистрацији или нови тип саобраћајне дозволе са читачем 

➢ Полису обавезног осигурања од аутоодговорности 

➢ Уколико понуђач доставља Потврду о извршеној регистрацији а не саобраћајну дозволу са 

читачем, обавезно је да уз понуду достави одговарајући документ у виду купопродајног 

уговора, рачуна о куповини, царински документ, потврду произвођача или други 

одговарајући документ из кога се недвосмислено може утврдити број мотора понуђеног 

трактора. 

⚫ Приликом испоруке трактора обавиће се техничка провера исправности у овлашћеном 

сервису за вршење техничких прегледа трактора 

⚫ Приликом испоруке обавиће се провера функционалности машине као целине за функције 

за које је намењена 

⚫ Наручиоц задржава право да пре доношења одлуке о избору најповољније понуде, стручна

 комисија наручиоца изврши непосредан увид у понуђено добро код понуђача, и провери 

техничке карактеристике и исправност, односно извршиће се са “пажњом доброг домаћина и 

пажњом доброг привредника" визуелна и радна провера трактора и додатака. 

⚫ Наручиоц задржава право да приликом примопредаје, стручна комисија наручиоца изврши 

непосредан увид у понуђено добро и провери техничке карактеристике и исправност, и 

уколико се утврди неиправност не преузме добро до отклањања неисправности, а уколико је 

природа квара таква да се не може отклонити или нека техничка карактеристика не 

одговара, стручна комисија ће предложити наручиоцу да уговор раскине. 

⚫ Уколико постоји обавеза плаћања пореза на пренос апсолутних права трошкове плаћања 

пореза на пренос апсолутних права сноси понуђач 

Рок испоруке: 5 дана од пријема поруџбенице за испоруку 

Попуњава понуђач/члан групе или подизвођач:  

Понуђач уписан у Регистар понуђача који се води 

код Агенције за привредне регистре:   

                                

                 Да                 Не   

                   (Заокружити)   



Члан из групе понуђача уписан у Регистар 

понуђача који се  

____________________________________ 

води код Агенције за привредне регистре:   ________________________  

Подизвођач уписан у Регистар понуђача који се 

води код Агенције за привредне регистре:   

____________________________________ 

________________________  

Понуђач/ Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача, сагласно члану 78. став 5. 

ЗЈН није у обавези да доставља доказе за испуњености обавезних услова прописане 

чланом 77. став 1. тачка 1) - 4) ЗЈН, односно доказе набројане у Списку услова 

потребних учешће из чл.75. и 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност тих 

услова из конкурсне документације (Поглавље IV), од редног броја 1. до 4.  

Комисија ће вршити проверу да ли је понуђач/подизвођач уписан у Регистар понуђача.  

У _____________________  

Дана __________________  

                            Потпис одговорног лица понуђача,  

           М.П.      ______________________________  

               

  

  

  

    

  

  

 

 

 

 

 


