
 

 

Број: 08/15/ОП 
Датум: 23.04.2015.  
 
       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике 
Србије бр. 124/2012, у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 
 

1. ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ ДОБАРА  
Набавка путничког возила  

у отвореном поступку број: 08/15/ОП 
 

Дана 23.04.2015. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца 
позив за прикупљање понуда и конкурсна документација у  отвореном поступку за 
достављање понуда, за јавну набавку број 08/15/ОП, у којој Наручилац врши 
измену на следећи начин: 
                                                             I 
 
  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 08/15/ ОП мењају се следећа поглавља: 
 
III- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА  И ОПИС 
ДОБАРА 
Измењени обрасци налазе се у прилогу ове измене. 
 
 
                                                         I I 
Рок за достављање понуда се не мења те се понуде могу доставити  до  
25.05.2015. године до 12,00 часова. 
Јавно отварање понуда  је 25.05.2015. године у 12,30 часова. 
 
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
 
 
 
 
 
 



III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА  

 
Предмет јавне набавке су добра – Набавка путничког возила у отвореном поступку јавне 
набавке број: 08/15/ОП. 
 

 

Редни 
број 

Назив 
Јединица 

мере 
Количи

на 

Цена по 
јединици 
мере (без 

ПДВ-а) 

Вредност 
без ПДВ- 

Марка и 
модел 
возила 

које 
понуђач 

нуди 

1. Ново путничко возило 
следећих 
карактеристика: 
- Врста возила: Путничко 
-лимузина 
- Број врата: Пет 
- Број места за седење: 
Пет 
- Снага мотора: 
минимално 125 kW-a 
- Запремина мотора: 
минимално 1968 ccm 
- Врста мотора: Дизел 
ЕУРО5 
- Мењач: 6-степени-
Мануелни 
- Боја каросерије:црна 
- Управљање: Серво 
волан подесив 
- Кочиони систем: АBS  
- Сигурност: AIRBAG за 
возача и сувозача, бочни 
airbag-ovi, завесасти 
airbag-ovi (мин 6) 
- Закључавање: 
Централно закључавање 
са даљинском командом, 
кодиран и склопив кључ 
- Грејање-хлађење 
кабине: Climatronic-
двозонски клима уређај 
са електронском 
регулацијом 
- Подизачи стакла: 
Електрични подизачи 
предњих и задњих 
стакала 
- Аудио опрема у возилу: 

комад 1    



Радио апарат са CD 
MP3, шаржер i touch 
screen дисплеј, 8 
звучника 
-Међуосовинско 
растојање:мин 2760мм 
- Фелне: Алуминијумске 
фелне мин 17“ 
 
Остала опрема: 
- Ел. Подесиви, грејани и 
склопиви спољашњи 
ретровизори са 
аутоматским 
затамњењем 
- Серво 
мултифункционални 
кожни волан за радио и 
телефон, кожна ручица 
мењача и кожна ручица 
ручне кочнице 
- Темпомат-контрола 
путовања 
- Предња светла за 
маглу са „CORNER“ 
функцијом 
- Задњи сензори за 
паркирање 
- Предњи и задњи 
наслон за руке 
- Возачево и сувозачево 
седиште подесиво по 
висини и лумбално 
- ЕSC (електронска 
контрола стабилности) 
- Припрема за телефон 
- ЛЕД светла 
- Сензор за кишу 
-прва помоћ, трокут, 
сајла, прслук, ланци, 
комплет сијалица 

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А      

 ПДВ      

 УКУПНО СА ПДВ-ом      
 

 

 

        Место и датум:                                                            Понуђач: 
______________________                                        ______________________ 

 
 

М.П. 


