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ЈКП “КОМУНАЛИЈЕ “                                                                                               
Сремска Митровица , Стари шор 114 
Број :      137 – 1/14 
Датум :  16.01. 2014. 
 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ 
ЈН  ОП – Д -2/13 

 
У складу са чланом 63. став 1.Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник Р.С.“ бр. 
124/2012) Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је 
извршена Измена и Допуна Конкурсне документације за јавну набавку добара у 
отвореном поступку, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ 
ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ – ЈН ОП – Д- 2/13, коју 
је покренуо Наручиоц ЈКП “КОМУНАЛИЈЕ “ из Сремске Митровице дана 30.12.2013 
године, када је и објављен позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне 
набавке и Интернет страници Наручиоца. 
 

1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
     
      1.1.  Под тачком 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) на свакој од 
следећих страна конкурсне документације : 
 
страни 10 од 69  стоји текст :         
За наведена возила потребна је набавка и уградња резервних делова из приложене 
спецификације. Резервни делови морају бити оригинални , са прописаном гаранцијом, 
предвиђени за уградњу у возила произвођача „ Mercedes Benz “. Понуђач је дужан да у 
табелу упише назив произвођача резервног дела и његову ознаку. 
 
У тексту иза речи “ ОРИГИНАЛНИ ” додају се речи “ ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ “ тако да 
гласи : 
 
За наведена возила потребна је набавка и уградња резервних делова из приложене 
спецификације. Резервни делови морају бити оригинални или одговарајући, са 
прописаном гаранцијом, предвиђени за уградњу у возила произвођача „ Mercedes Benz 
“. Понуђач је дужан да у табелу упише назив произвођача резервног дела и његову 
ознаку. 
 
страни 13 од 69  стоји текст :         
За наведена возила потребна је набавка и уградња резервних делова из приложене 
спецификације. Резервни делови морају бити оригинални , са прописаном гаранцијом, 
предвиђени за уградњу у возила произвођача „ FAP “. Понуђач је дужан да у табелу 
упише назив произвођача резервног дела и његову ознаку. 
 
У тексту иза речи “ ОРИГИНАЛНИ ” додају се речи “ ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ “ тако да 
гласи : 
За наведена возила потребна је набавка и уградња резервних делова из приложене 
спецификације. Резервни делови морају бити оригинални или одговарајући, са  
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прописаном гаранцијом, предвиђени за уградњу у возила произвођача „ FAP “. 
Понуђач је дужан да у табелу упише назив произвођача резервног дела и његову 
ознаку. 
 
страни 15 од 69 стоји текст :         
За наведена возила потребна је набавка и уградња резервних делова из приложене 
спецификације. Резервни делови морају бити оригинални , са прописаном гаранцијом, 
предвиђени за уградњу у возила произвођача „ ТАМ “. Понуђач је дужан да у табелу 
упише назив произвођача резервног дела и његову ознаку. 
 
У тексту иза речи “ ОРИГИНАЛНИ ” додају се речи “ ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ “ тако да 
гласи : 
 
За наведена возила потребна је набавка и уградња резервних делова из приложене 
спецификације. Резервни делови морају бити оригинални или одговарајући, са 
прописаном гаранцијом, предвиђени за уградњу у возила произвођача „ ТАМ “. 
Понуђач је дужан да у табелу упише назив произвођача резервног дела и његову 
ознаку. 
 
страни 17 од 69 стоји текст :         
За наведено возило потребна је набавка и уградња резервних делова из приложене 
спецификације. Резервни делови морају бити оригинални , са прописаном гаранцијом, 
предвиђени за уградњу у возила произвођача „ VOLVO “. Понуђач је дужан да у табелу 
упише назив произвођача резервног дела и његову ознаку. 
 
У тексту иза речи “ ОРИГИНАЛНИ ” додају се речи “ ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ “ тако да 
гласи : 
 
За наведено возило потребна је набавка и уградња резервних делова из приложене 
спецификације. Резервни делови морају бити оригинални или одговарајући , са 
прописаном гаранцијом, предвиђени за уградњу у возила произвођача „ VOLVO “. 
Понуђач је дужан да у табелу упише назив произвођача резервног дела и његову 
ознаку. 
 
страни 18 од 69 стоји текст :         
За наведенa возилa потребна је набавка и уградња резервних делова из приложене 
спецификације. Резервни делови морају бити оригинални , са прописаном гаранцијом, 
предвиђени за уградњу у возила произвођача „ ZASTAVA “. Понуђач је дужан да у 
табелу упише назив произвођача резервног дела и његову ознаку. 
 
У тексту иза речи “ ОРИГИНАЛНИ ” додају се речи “ ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ “ тако да 
гласи : 
 
За наведенa возилa потребна је набавка и уградња резервних делова из приложене 
спецификације. Резервни делови морају бити оригинални или одговарајући , са 
прописаном гаранцијом, предвиђени за уградњу у возила произвођача „ ZASTAVA “.  
Понуђач је дужан да у табелу упише назив произвођача резервног дела и његову 
ознаку. 
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страни 19 од 69 стоји текст :         
За наведену радну машину  потребна је набавка и уградња резервних делова из 
приложене спецификације. Резервни делови морају бити оригинални , са прописаном 
гаранцијом, предвиђени за уградњу у наведену радну машину. Понуђач је дужан да у 
табелу упише назив произвођача резервног дела и његову ознаку. 
 
У тексту иза речи “ ОРИГИНАЛНИ ” додају се речи “ ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ “ тако да 
гласи : 
 
За наведену радну машину  потребна је набавка и уградња резервних делова из 
приложене спецификације. Резервни делови морају бити оригинални или 
одговарајући, са прописаном гаранцијом, предвиђени за уградњу у наведену радну 
машину. Понуђач је дужан да у табелу упише назив произвођача резервног дела и 
његову ознаку. 
 
страни 20 од 69 стоји текст :         
За наведена возила потребна је набавка и уградња резервних делова из приложене 
спецификације. Резервни делови морају бити оригинални , са прописаном гаранцијом, 
предвиђени за уградњу у возила произвођача „ ZASTAVA “ Крагујевац. Понуђач је 
дужан да у табелу упише назив произвођача резервног дела и његову ознаку. 
 
У тексту иза речи “ ОРИГИНАЛНИ ” додају се речи “ ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ “ тако да 
гласи : 
 
За наведена возила потребна је набавка и уградња резервних делова из приложене 
спецификације. Резервни делови морају бити оригинални или одговарајући, са 
прописаном гаранцијом, предвиђени за уградњу у возила произвођача „ ZASTAVA “ 
Крагујевац. Понуђач је дужан да у табелу упише назив произвођача резервног дела и 
његову ознаку. 
 
и  
 
страни 21 од 69  стоји текст : 
За наведена возила потребна је набавка и уградња резервних делова из приложене 
спецификације. Резервни делови морају бити оригинални , са прописаном гаранцијом, 
предвиђени за уградњу у возила произвођача „ FIAT IVECO “. Понуђач је дужан да у 
табелу упише назив произвођача резервног дела и његову ознаку. 

      
У тексту иза речи “ ОРИГИНАЛНИ ” додају се речи “ ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ “ тако да 
гласи : 

 
За наведена возила потребна је набавка и уградња резервних делова из приложене 
спецификације. Резервни делови морају бити оригинални или одговарајући , са 
прописаном гаранцијом, предвиђени за уградњу у возила произвођача „ FIAT IVECO “.  
Понуђач је дужан да у табелу упише назив произвођача резервног дела и његову 
ознаку. 
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1.2. Под тачком 6.6.  Образац понуде за   ПАРТИЈА 6 –  РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА 
ПРОГРАМ  РАДНЕ МАШИНЕ “ БУЛДОЖЕР ТГ 140 ” на странама 54 и 55 од 69 стоји 
табела са уписаним резервним деловима : 
  
4)  Понуђена цена 
 

Р. 
Б. Назив резервног дела Радна 

машина 
Јединица 

мере 
Јединична цена без 

ПДВ 
                         1 2 3 4 

1. Ролне гусенице доње Булдожер ТГ 
140 

  

2. Ролне гусенице горње 
 

Булдожер ТГ 
140 

  

3. Ланац без папуча 
 

Булдожер ТГ 
140 

  

4. Вијак ролне 18/20х55 
 

Булдожер ТГ 
140 

  

5. Вијци сегмената са матицама 
 

Булдожер ТГ 
140 

  

6. Вијци папуча са матицама 
 

Булдожер   
ТГ 140 

  

7. 
 

Гарнитура ѕаптивача мотора Булдожер ТГ 
140 

  

8. 
 

Клинасти ремен водене пумпе Булдожер ТГ 
140 

  

9. 
 

Филтер уља Булдожер ТГ 
140 

  

10. 
 

Филтер горива Булдожер ТГ 
140 

  

11. 
 

Филтер ваздуха Булдожер ТГ 
140 

  

12. 
 

Филтер хидраулике Булдожер ТГ 
140 

  

13. Водена пумпа  Булдожер ТГ 
140 

  

14.  Хладањак Булдожер ТГ 
140 

  

          УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ    (збир колоне 4 ) :  
 

                                                                                 ПДВ ____%:  
 

                                           УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ :  
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Додају се у табелу јединице мере за сваки део тако да гласи :  
 

4 Понуђена цена 
 

Р. 
Б. Назив резервног дела Радна машина Јединица 

мере 
Јединична цена без 

ПДВ 
                         1 2 3 4 

1. Ролне гусенице доње Булдожер ТГ 
140 

       ком  

2. Ролне гусенице горње 
 

Булдожер ТГ 
140 

       ком  

3. Ланац без папуча 
 

Булдожер ТГ 
140 

       ком  

4. Вијак ролне 18/20х55 
 

Булдожер ТГ 
140 

       ком  

5. Вијци сегмената са матицама 
 

Булдожер ТГ 
140 

       ком  

6. Вијци папуча са матицама 
 

Булдожер   ТГ 
140 

       ком  

7. 
 

Гарнитура заптивача мотора Булдожер ТГ 
140 

      
комплет 

 

8. 
 

Клинасти ремен водене пумпе Булдожер ТГ 
140 

       ком  

9. 
 

Филтер уља Булдожер ТГ 
140 

       ком  

10. 
 

Филтер горива Булдожер ТГ 
140 

       ком  

11. 
 

Филтер ваздуха Булдожер ТГ 
140 

       ком  

12. 
 

Филтер хидраулике Булдожер ТГ 
140 

       ком  

13. Водена пумпа  Булдожер ТГ 
140 

       ком  

14.  Хладањак Булдожер ТГ 
140 

       ком  

          УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ    (збир колоне 4 ) :  
 

                                                                                 ПДВ ____%:  
 

                                           УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ :  
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1.3.   Под тачком 6.7.  Образац понуде за   ПАРТИЈА 7 –  РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА 
ПУТНИЧКИ  ПРОГРАМ  “ ZASTAVA ” на страни 57 од 69 стоји табела са 
уписаним резервним деловима : 
 
4)  Понуђена цена 
 

Р.Б. Назив резервног дела    Возило 
     

   Јединица 
мере 

Јединична цена без 
ПДВ 

                   1 2 3 4 

1. 
Сет квачила (ламела, 
корпа квачила, потисни 
лежај) 

Z-101   

2. Замајац Z-101   
3. Сајла квачила Z-101   
6. Кочионе плочице Z-101   
7. Кочионе облоге Z-101   
8. Кочиони цилиндри Z-101   
9. Сајла ручне кочнице Z-101   
10. Сајла гаса Z-101   
11. Осцилујућа рамена Z-101   
12. Хомокинетички зглоб Z-101   
13. Свећица Z-101   
14. Разводна капа Z-101   
15. Каблови Z-101   
16. Филтер уља Z-101   
17. Филтер горива Z-101   
18. Филтер ваздуха Z-101   

     УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ   (збир колоне 4  ) :  
 

ПДВ ____%:  
 

                                         УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ :  
 

 
Додају се у табелу јединице мере за сваки део тако да гласи :  
 
4)  Понуђена цена 
 

Р.Б. Назив резервног дела    Возило 
     

   Јединица 
мере 

Јединична цена без 
ПДВ 

                   1 2 3 4 

1. 
Сет квачила (ламела, 
корпа квачила, потисни 
лежај) 

Z-101 комплет  

2. Замајац Z-101 комад  
3. Сајла квачила Z-101 комад  
6. Кочионе плочице Z-101 комплет  
7. Кочионе облоге Z-101 комплет  
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8. Кочиони цилиндри Z-101 комад  
9. Сајла ручне кочнице Z-101 комад  
10. Сајла гаса Z-101 комад  
11. Осцилујућа рамена Z-101 комад  
12. Хомокинетички зглоб Z-101 комад  
13. Свећица Z-101 омад  
14. Разводна капа Z-101 комад  
15. Каблови Z-101 комплет  
16. Филтер уља Z-101 комад  
17. Филтер горива Z-101 комад  
18. Филтер ваздуха Z-101 комад  

     УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ   (збир колоне 4  ) :  
 

ПДВ ____%:  
 

                                         УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ :  
 

 
 
1.4.  Под тачком 3.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 1 – РЕЗЕРВНИ 
ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ МЕРЦЕДЕС  “ у табели где су уписани 
резервни делови, на страни 11 од 69 позиција под редним бројем 37 и на страни 12 
од 69 на позицијама под редним бројевима 56, и 74, уписан је назив резервног дела 
“ФИЛТЕР ХИДРАУЛИКЕ” 
 
Иза речи “ ХИДРАУЛИКЕ ” додају се речи “ НАДОГРАДЊЕ КАМИОНА СМЕЋАРА ”  
тако да гласи : 
 
ФИЛТЕР ХИДРАУЛИКЕ НАДОГРАДЊЕ КАМИОНА СМЕЋАРА 
 
 
1.5. Под тачком 6.1.  Образац понуде за   ПАРТИЈА 1 –  РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА 
ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “МЕРЦЕДЕС” у табели где су уписани резервни делови, на 
страни 37 од 69 , позиција под редним бројем 37 , на страни 38 од 69  позиције под 
редним бројевима 56 и 74 уписан је назив резервног дела “ФИЛТЕР ХИДРАУЛИКЕ” 
 
Иза речи “ ХИДРАУЛИКЕ ” додају се речи “ НАДОГРАДЊЕ КАМИОНА СМЕЋАРА ”  
тако да гласи : 
 
ФИЛТЕР ХИДРАУЛИКЕ НАДОГРАДЊЕ КАМИОНА СМЕЋАРА 
 
 
                                                             КОНКУРСНА КОМИСИЈА за ЈН МВ – Д -17/13             
                                                                                     За Горан Марковић  
                   
                                                                                            По решењу : 
                                                                        Број : 4396 – 2/13 од 30.12.2013.                                      


