
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО  

ГРАДСКА УПРАВА  

Број: 404-27/16-IX 

Дана: 28.09.2016. године 

Трг Јована Сарића 1.  

К р а љ е в о 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

НАРУЧИЛАЦ: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА. 

Број јавне набавке:  ЈН  404-27/16-IX 

Предмет јавне набавке: Набавка добара, специјализоване опреме за безбедност саобраћаја.   

Врста поступка: јавна набавка мале вредности. 

Датум објављивања: Објављено на Порталу јавних набавки 23.09.2016. године. 

 

1) На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у 

поступку јавне набавке мале вредности, набавке добара-специјализоване опреме за безбедност саобраћаја, 

Комисија за јавну набавку након уочене техничке грешке у објављеној Конкурсној документацији ове јавне 

набавке донела је Одлуку да се МЕЊА део Конкурсне документације на страни 17. и 18. у Прилогу 5 -

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА и на страни 25. 26. и 27. у Прилогу 8.-ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА 

УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ и то тако што се прецизира технички опис тражених добара у тачки 

1. Лед рефлектор (фар) за осветљење лица места СН у ноћним условима са могућношћу монтирања на 

патролно возило уз помоћ магнета или  и у тачки 2. Турбо флер светла и трептач за обезбеђење лица места 

СН у ноћним условима, а тачка 7. се брише у целости, те се ради исправке уочених техничких грешака и 

прецизирања Конкурсне документације у овом делу, МЕЊАЈУ у објављеној Конкурсној документацији: 

страна 17. страном 17А, страна 18. страном 18А, страна 25. страном 25А, страна 26. страном 26А, 

страна 27. страном 27А, а све остало остаје исто.  

2) Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче да се рок 

за подношење понуда ПРОДУЖАВА за још 1 (један) дан, сагласно члану 63. став 5. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), тако да je крајњи рок за 

подношење понуда закључно до уторка 04.09.2016. године до 11
00 

часова. Отварање понуда је 

истог дана у 11
30 

часова. 
 

 3) Ова измена Конкурсне документације је саставни део основне Конкурсне документације јавне 

набавке број ЈН 404-27/16-IX објављене на Порталу јавних набавки дана 23.09.2016. године. 

 

                                                                                                  

                                                                                             КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОГ 5.  – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА                                                               17А/31 

за јавну набавку добара – специјализоване опреме за безбедност саобраћаја, за потребе Фонда 

за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева 

 

Р.БР. НАЗИВ ДОБРА 

ЈЕДИНИ

ЦА 

МЕРЕ 

КОЛИЧИНА 

1. 

Лед рефлектор (фар) за осветљење лица места СН у ноћним 

условима са могућношћу монтирања на патролно возило уз 

помоћ магнета или  сл.:  
14.8V 36А/h батерија,  

Сијалица 2х5000 lum  

4m кабел за упаљач за кола, 

Висина расклопљен више од 160 cm, 

Водоотпорност по стандарду IP65, 

Пуњач за возило 12/14V излаз16,8V 

Пуњач за пуњење у просторијама, 

Отпорни кофер за преношење, 

Стубови за постављање фарова метални или од отпорних 

материјала, 

ком 5 

2. 

Турбо флер светла и трептач за обезбеђење лица места СН у 

ноћним условима: 

-намена за упозорење и сигнализацију на путевима 

-корисници полиција и путари 

-напајање пуњиве батерије 

-Укључен и пуњач 230В-12В/1А. 

-Дужина рада 80х  

-видљивост двострано 

-могућност монтирања на путарске чуњеве и сл. 

сет 1 

3. 

Дигитални курвиметари за мерења на лицу места СН: 

Велики LCD екран са контолама на рукохвату, 

Распон 0 – 999,999.9 Метар/Feet/Yard, 

Прецизност 99.9%, 

Површина и запремина се могу лако израчунати помоћу уграђеног 

калкулатора, 

Мерне јединице: Метар/ Feet/Yard, 

Аутоматска конверзија Метар/ Feet/Yard, m
2
/ft

2
/yd

2
/Acre, m

3
/ft

3
/yd

3
, 

Аутоматско искључивање након 3 минута, 

Напајање: 4хААА батерије, 

Обим точка 1 m, пречник точка 31 cm, 

Дужина у раскопљеном стању 110 cm, 

Држач – Ногара, 

Конструкција алуминијум, пресвучен пластиком. 

ком 5 

4. 

Мерна трака 30 m: 

Димензије 50 m х 13mm, 

Анатомска ручка, 

Ручица за намотавање, 

Отпорна на спољне утицаје, 

Д – 50 m, 

Г – 490 gr. 

ком 5 

5. 

ГПС уређај за одређивање координата лица места СН и 

мапирање лица места СН: 

12 – channel GPS јединица са  16 МB базном мапом, 

Преинсталирани детаљи о градовима, државним путевима првог и 

другог реда, 

Склот за SD картицу за проширење меморије, 

Водоотпоран, отпоран на ударце и падове, ергономски дизаjниран, 

Већи екран LCD или сличан, 

Уграђен интерфејс за повезивање са рачунаром. 

ком 2 



6. 

Дводелни чуњеви са рефлектујућом материјом са држачима за 

траке за обезбеђење лица места: 

Произведени од UV стабилизованог LDPE са композитном базом 

израђеном од 100% рециклираног материјала. На сваком чуњу је 

рефлективна трака од Sealbrite класа Р1Б материјала. Веома 

стабилни, отпорни на ударе ветра и на њих се могу монтирати и 

сигналне лампе висине 75 cm. 

ком 50 

 

 

      Датум:                                                                                                  Потпис овлашћеног лица 

     _________                             М.П.                                                         ______________________ 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ ПОТПИСУЈЕ И ОВЕРАВА ТЕХНЧКУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ 

ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ САГЛАСАН СА ТРАЖЕНИМ КОЛИЧИНАМА И 

КВАЛИТЕТОМ ДОБАРА И ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА ОДГОВАРАЈУ У СВЕМУ ОВИМ 

ЗАХТЕВИМА ИЗ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, ВАЖЕЋИМ СТАНДАРДИМА И 

ПРОПИСАНОМ КВАЛИТЕТУ ЗА ЊИХ. 
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ПРИЛОГ 8. – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 25А/31 

Р.Б. ОПИС Ј.М. Количина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупно 

без 

ПДВ – а 

Укупно са 

ПДВ – ом 

1. 

Лед рефлектор (фар) за 

осветљење лица места СН у 

ноћним условима са 

могућношћу монтирања на 

патролно возило уз помоћ 

магнета или  сл.:  
14.8V 36А/h батерија,  

Сијалица 2х5000 lum  

4m кабел за упаљач за кола, 

Висина расклопљен више од 

160 cm, 

Водоотпорност по стандарду 

IP65, 

Пуњач за возило 12/14V 

излаз16,8V 

Пуњач за пуњење у 

просторијама, 

Отпорни кофер за 

преношење, 

Стубови за постављање фарова 

метални или од отпорних 

материјала, 

ком. 5     

2. 

Турбо флер светла и трептач 

за обезбеђење лица места СН 

у ноћним условима: 

-намена за упозорење и 

сигнализацију на путевима 

-корисници полиција и 

путари 

-напајање пуњиве батерије 

-Укључен и пуњач 230В-

12В/1А. 

-Дужина рада 80х  

-видљивост двострано 

-могућност монтирања на 

путарске чуњеве и сл. 

сет 1     

3. 

Дигитални курвиметари за 

мерења на лицу места СН: 

Велики LCD екран са 

контолама на рукохвату, 

Распон 0 – 999,999.9 

Метар/Feet/Yard, 

Прецизност 99.9%, 

Површина и запремина се 

могу лако израчунати помоћу 

уграђеног калкулатора, 

Мерне јединице: Метар/ 

Feet/Yard, 

Аутоматска конверзија Метар/ 

Feet/Yard, m
2
/ft

2
/yd

2
/Acre, 

m
3
/ft

3
/yd

3
, 

ком 5    

 

 

 

 

 

 

 



Аутоматско искључивање 

након 3 минута, 

Напајање: 4хААА батерије, 

Обим точка 1 m, пречник 

точка 31 cm, 

Дужина у раскопљеном стању 

110 cm, 

Држач – Ногара, 

Конструкција алуминијум, 

пресвучен пластиком. 

4. 

Мерна трака 30 m: 

Димензије 50 m х 13mm, 

Анатомска ручка, 

Ручица за намотавање, 

Отпорна на спољне утицаје, 

Д – 50 m, 

Г – 490 gr. 

ком 5     

5. 

ГПС уређај за одређивање 

координата лица места СН и 

мапирање лица места СН: 

12 – channel GPS јединица са  

16 МB базном мапом, 

Преинсталирани детаљи о 

градовима, државним путевима 

првог и другог реда, 

Склот за SD картицу за 

проширење меморије, 

Водоотпоран, отпоран на 

ударце и падове, ергономски 

дизаjниран, 

Већи екран LCD или сличан, 

Уграђен интерфејс за 

повезивање са рачунаром. 

 

ком 
2     

6. 

Дводелни чуњеви са 

рефлектујућом материјом 

са држачима за траке за 

обезбеђење лица места: 

Произведени од UV 

стабилизованог LDPE са 

композитном базом 

израђеном од 100% 

рециклираног материјала. На 

сваком чуњу је рефлективна 

трака од Sealbrite класа Р1Б 

материјала. Веома стабилни, 

отпорни на ударе ветра и на 

њих се могу монтирати и 

сигналне лампе висине 75 cm. 

ком 50     

 

 

  Датум:                                                                                                         Потпис овлашћеног лица 

_________                                              М.П.                                               _______________________ 

 

26А/31 



 

 УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ: 

 

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 

јавне набавке, укључујући све трошкове (утовар, транспорт, испорука, осигуранње и сл) које 

понуђач има у вези испоруке добара која су предмет јавне набавке; 

- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 

- у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако 

што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (колона 5.) са траженим количинама (колона 

4.). На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а; 

- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (колона 6.) са траженим 

количинама (колона 4.). На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене 

садржани у обрасцу понуде. 

 

Напомена: 

 Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача одређује једног понуђача из 

групе који ће попунити, потписати и печатом оверити  образац структуре цене.  

 Понуђач уписује на за то предвиђеним местима: рок испоруке, рок плаћања, гарантни рок и 

опцију понуде. 
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