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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС „124/12,14/15  и 

68/15), комисија за јавне набавке, ЈН бр.404-22/2020-04 објављује: 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

У јавну набавку мале вредности 
Јн бр: 404-22/2020-04 

 
Набавка добара - Набавка посуда за одлагање отпада на јавним површинама 

 
 
Комисија за јавне набавке објављује измену и допуну конкурсне документације број: 404-
22/2020-04, набавка  добара: Набавка посуда за одлагање отпада на јавним површинама.  
Због техничке грешке на страни 4 конкурсне документације II Врста, техничке 
карактеристике (Спецификације), квалитет, количина и опис добара, радови или услуга , 
начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место 
извршења или испоруке добара, евентуалне податне услуге и сл. мења се у делу  – 
Контејнер за сакупљање комуналног отпада, тако што се брише у делу материјала: 
површинска обрада прашкастом бојом и боја: зелена, а у свему осталом конкурсна 
документација остаје неизмењена. 
 
 
Овим обавештавамо понуђаче да ће се измењене стране Конкурсне документације 
објавити на  Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
 
Напомена Комисије: Измењене стране чине саставни део конкурсне документације и 
понуђач је дужан да понуду поднесе на измењеним  текстом како следи. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 
И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 
ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
Предмет јавне набавке су добра - Набавка посуда за одлагање отпада на јавним 
површинама и подразумева следећу техничку спецификацију: 
 
Контејнер за сакупљање комуналног отпада 
- материјал: челични поцинковани лим 1,25мм; 
-остале карактеристике: полукружни поклопац; опремљен точковима са   кочницом;  
- капацитет: 1,1м3; 
- комада: 45 
 
Стубна канта за сакупљање комуналног отпада 
- материјал: поцинковани челични лим; 
- капацитет: минимум 30 литара;  
- остале карактеристике: смештај отвора за отпад заштићен од директног утицаја кише, 

опремљена са додатком за гашење цигарета; 
- постављање: могућност качења на стуб пречника 60мм; 
- боја: зелена; 
- комада: 20 
 
 
Напомена: 
 

 Добра морају бити потпуно нова и неупотребљавана без икаквих оштећења и мана 
и потпунисти морају испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике 
према Техничкој спецификацији из ове конкурсне документације.  

 У случају да постоји несклад или одступања, понуда ће се сматрати 
неодговарајућом. 

 Понуђачи у оквиру своје понуде достављају каталог, или другу техничку 
документацију за сва понуђена добра, односно, уместо наведеног могу упутити на 
активну интернет адресу на којој се налазе технички подаци о понуђеним добрима, 
на основу чега наручилац проверава усаглашеност са техничким захтевима из 
техничке спецификације 

 Гарантни рок за наведена добра из Техничке спецификације опреме исказати у 
месецима 

 Исопорука премета јавне набавке на адресу: 
ЈКП ''Универзал'' Алибунар, Немањина 14, 26310 Алибунар, особа за контакт: 
Живана Петровић, телефон за контакт: 060/8450009 

 
           Датум:                                                                                Потпис понуђача: 
 
 
___________________                                                         _____________________ 


