
Општинска управа Пожега  

Пожега, Трг Слободе бр. 9 
Број: 404-3-2/2019  
Датум: 22.07.2019. године  

Јавна набавка број: 1.1.2/2019 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку, формирана за спровођење поступка јавне 

набавке Специјално возило за пражњење и чишћење канализационих система „Canal jet“, 

доноси следећу: 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Мења се конкурсна документација ЈН број 1.1.2/2019 за јавну набавку Специјално возило за 

пражњење и чишћење канализационих система „Canal jet“ тако што се: 
 

На страни страни 8. конкурсне документације мења 7. који сада гласи: 

„Уколико је понуђач истовремено и произвођач „Canal Јet-а“, исти нема обавезу 

достављања напред наведених потврда или овлашћења која се односе на шасију и 

надградњу, већ својство произвођача „Canal Јet-а“ са карактеристикама наведеним у 

конкурсној документацији доказује својом изјавом, под материјалном и кривичном 

одговорношћу сачињеној на меморандуму предузећа.“  

 

На страни 13. конкурсне документације, у делу додатних услова, делимично мења тачка 2. 

пословног капацитета који сада гласи: 

„Да је понуђач у последњих 24 месеца до дана објављивања позива за подношење понуда за 

ову јавну набавку, извршио испоруку минимум 1 новог специјалног возила (канал џета) 

капацитета надоградње од минимум 8м3 истих или сличних захтеваних техничких 

кактеристика возила које је предмет  ове јавне набавке. 

На страни 4. конкурсне документације (образац техничке спецификације добара),  у делу који 

се односи на опис мењача, брише се следећа карактеристика: 

„Могућност промене степена преноса без педале квачила.“  

 

У прилогу се налазе измењене стране конкурсне документације: 

 Страна 4, Страна 8 и страна 13.. 

 

 

Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке 
измењене стране конкурсне документације одштампају и приложе као саставни део 
конкурсне документације. 

 
 
 
 
 
 
 



КОМИСИЈА ЗА ЈН БР. 1.1.2/2019 
 
 

II. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ. 

 

Техничке карактеристике основног возила (шасије): 

Возило ново и некоришћено, произведено 2019. године, 

Укупна носивост шасије: минимално 26 тона, 

Конфигурација погона: 6x2, 

Међуосовинско растојање (управљачка-погонскаосовина): минимално 3.800 mm- максимално 

3.900 mm, 

Носивост управљачке осовине: минимално 9 тона, 

Носивост погонске осовине: минимално 13 тона,  

Носивост пратеће осовине: минимално 9 тона (стабилизатори на управљачкој и погонској 

осовини),  

Пратећа осовина (задња) подизна и управљива, 

Мотор: дизел, 6 цилиндара у линији запремине минимално 10.0 литара максимално 10.6 

литара, 

Мотор са SCR  системом, 

Снага мотора: минимално 265 kw, 

Обртни момент мотора: минимално 1.800 nm, 

Емисиона класа мотора: минимално ЕУРО 5, 

Фабрички уграђена метална заштита мотора са доње стране, 

Челични предњи браник, 

Одвајач воде изгорива са грејачем, 

Вишестепена моторна кочница са активирањем и преко педале кочнице, 

Циклон одвајач крупне прашине за филтер заваздух, 

Циклон одвајач крупне прашине за филтер кабине, 

Мењач мануелни са минимално 16+2 степена преноса и са хладњаком за рад у месту, 

Задња осовина ослоњена ваздушним јастуцима, 

Блокада диференцијала задње осовине, 

Пнеуматици предњи, погонски и резервни минималне димензије 315/80R22.5, пратећи 

минималне  димензије 385/65R22.5, 

Врата продужена преко степеника, 

Механичка контакт брава на стубу управљача, 

Имобилајзер, 

Исти кључ за све браве на возилу минимално 4 комада, 

Откључавање предње маске из кабине возила, 

Резервоар за гориво минимално 400 литара са мрежицом у наливном грлу и закључавањем, 

Резервоар Аd Blue: минимално 35 литара,  

Бочна и задња заштита од подлетања,  

Диск кочнице на свим осовинама  ABS, ASRи ESP, 

Паркирна кочница са блокирањем свих точкова, 

Сушач ваздуха са грејачем, 

Даљинска команда за централно закључавање, 

Спољни сунцобран на кабини изнад ветробранског стакла, 

Електрично померање и грејање главних ретровизора, грејање широкоугаоних ретровизора, 
 

 

 



Циркулационо загревање воденог система до -5о, 

 

Остало: 
Црева високог притиска предвиђена за одгушивање и испирање канализационе         мреже 

морају испуњавати следеће услове: 

Радни притисак минимум 250 бара, 

Притисак при испитивању минимум 375 бара, 

Распрскавајући притисак  минимум 625 бара, 

Радијус савијања црева 125 mm. 

                   

За пумпу високог притиска и вакум пумпу доставити: 

Радну карактеристику (проток-притисак), 

Минималну ангажовану-потребну снагу при максималном оптерећењу. 

 

Уз понуду обавезно доставити документацију којом се доказује квалитет понуђеног 

добра: 

- Овлашћење или потврду произвођача основног возила (или његовог овлашћеног 

заступникa/дистрибутера за територију Републике Србије) издате понуђачу да у 

поступку ове  јавне набавке може нудити њихово основно возило, 

- Овлашћење или потврду произвођача основног возила (или његовог овлашћеног 

заступникa/дистрибутера за територију Републике Србије) издата понуђачу да за исто 

понуђено основно возило поседује или користи овлашћени сервис на територији 

Републике Србије. Обавезно навести називе и адресе овлашћених сервиса.  

- Потврду захтеваних техничких карактеристика основног возила (шасије) оверене  и 

потписане  од стране произвођача основног возила (шасије) издате понуђачу  са 

обавезним навођењем броја поступка јавне набавке и моделом основног  возила-шасије  

која  се нуди. 

- Овлашћење или потврду произвођача надградње (или његовог овлашћеног 

заступникa/дистрибутера за територију Републике Србије) издате  понуђачу да у 

поступку ове  јавне набавке може нудити њихову надградњу.  

- Овлашћење или потврду произвођача надградње (или његовог овлашћеног 

заступникa/дистрибутера за територију Републике Србије) и издате понуђачу да  за 

исту поседује или користи овлашћени сервис на територији Републике Србије. 

Обавезно навести називе и адресе овлашћених сервиса.  

- Потврду захтеваних техничких карактеристика  надградње оверене и потписане од 

стране произвођача надградње издате понуђачу са обавезним навођењем  броја 

поступка јавне набавке  и моделом надградњи која се нуди. 

- Уколико је понуђач истовремено и произвођач „Canal Јet-а“, исти нема обавезу 

достављања напред наведених потврда или овлашћења која се односе на шасију и 

надградњу, већ својство произвођача „Canal Јet-а“ са карактеристикама наведеним у 

конкурсној документацији доказује својом изјавом, под материјалном и кривичном 

одговорношћу сачињеној на меморандуму предузећа. 

- Доставити копију  важећих сертификата за произвођача надградње о испуњењу 

стандарда SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS OHSAS 18001:2008  

односно еквивалентних националних стандарда или новијих, валидних и издатих  од 

стране акредитованих  институција. 

Доставити копију важећих сертификата о квалификационом тестирању заваривача 

за TIG поступак-сучеони спој и угаони спој, пpема стандарду СРПС 

 

 

 



ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Понуђачи који учествују у поступку предметне јавне набавке морају испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 

додатних услова понуђачи доказују на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

 

 

Редни 

број 

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

 

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

1. 

 

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове 

конкурсне документације), којом 

понуђачи под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђују да 

испуњавају додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке из члана 76. 

ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

 

 

 

 

Да понуђач није био у блокади  у 

последњих 24 месеца до дана 

објављивања позива за подношење 

понуда за ову јавну набавку. 

 

2. 

 

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

 

Да је понуђач у последњих 24 месеца 

до дана објављивања позива за 

подношење понуда за ову јавну 

набавку, извршио испоруку минимум 1 

новог специјалног возила (канал џета) 

капацитета надоградње од минимум 

8м3 истих или сличних захтеваних 

техничких кактеристика возила које је 

предмет  ове јавне набавке. 

 

3. 

 

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

НЕМА ДОДАТНИХ УСЛОВА 

 

4. 

 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

 

НЕМА ДОДАТНИХ УСЛОВА 

 
 

 


