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Деловодни број: 014.2- 10752/2-1 

Датум: 03.12.2015. године 

 

 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Комисија за јавну набавку образована решењем Директора број 014.2- 10752/1 од 01.12.2015. 

године, припремила је: 

 

 

 

 

 

 

ПРВУ ИЗМЕНУ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:   

„СИТНА ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХАНИЗАЦИЈА“   

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 36/2015  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Позив и Конкурсна документација објављени на 

ПЈН и интернет страници наручиоца:  
01.12.2015. године  

Прва измена Конкурсне документације објављена 

на ПЈН и интернет страници наручиоца:  
03.12.2015. године  

Нови рок за подношење понуда:  11.12.2015. године до 10:00 часова  

Јавно отварање понуда:  11.12.2015. године у 11:00 часова  

 

 

 

 

Децембар  2015 
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У конкурсној документацији за јавну набавку добара -  „Ситна пољопривредна 

механизација“ број 014.2-10752/2 у тачки 2.1. Врста техничке карактеристике (спецификације), 

карактеристике моторног дувача које Наручилац захтева (стр. 5), брише се ставка број 41. 

„Запремина резервоара минимално 12 l“. 

Наручилац доставља у склопу ове измене конкурсне документације тачку 2. Врста, 

техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис добара, радова или 

услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.- након прве измене конкурсне 

документације.  
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2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ.-   НАКОН ПРВЕ ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

  

 

2.1. Врста техничке карактеристике (спецификације): 

 

Опис предмета набавке: Наведене техничке карактеристике се односе на 

пољопривредну механизацију за одржавање зелених површина и то: моторна коса 14 

комада, моторне тестере 6 комада, моторне маказе 1 комад, резач високих грана 2 

комада, моторни дувач 4 комада, ручна прскалица 3 комада, фреза 2 комада. 

 

Ред. 

бр. 
Предмет набавке 

Карактеристике МОТОРНЕ КОСЕ које Наручилац захтева 

1. Маса празног уређаја без резног алата максимално 8 kg  

2. Снага минимално 2,1 kW  

3. Радна запремина цилиндра 45 cm³ (+/-5%) 

4. Ниво звучне снаге максимално 110 dB(A) 

5. Ниво звучног притиска максимално 100 dB(A) 

6. Вредност вибрације/десно максимално 2,0/1,6 m/s²  

7. Укупна дужина без алата за сечива 175 cm (+/- 10 cm) 

8. Запремина резервоара 0,65- 0,9 l 

9. Погонско вратило у дршци круто 

10. Антивибрациони систем у 4 тачке  

Стандардни алат за сечење обухвата: 

11. Нож за коров 

12. Носећи каиш  

13. Подешавање дршке без алата 

За понуђену моторну косу испоручити и: 

14. Глава моторне косе за трими нит  

15. Мрежасти штитник за лице са антифонима  стандард EN 166, EN352, EN1731 

Карактеристике МОТОРНИХ МАКАЗА које Наручилац захтева 

16. Маса празног уређаја (без горива) максималано 5,8 kg 

17. Радна запремина цилиндра 25 cm³ (+/- 10%) 

18. Снага 0,7 kW (+/- 15%) 

19. Дужина резног алата минимално 75 cm 
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20. Двострани ножеви 

21. Ниво звучне снаге максимално 106 dB(A) 

22. Ниво звучног притиска максимално 95 dB(A)  

23. Вредност вибрације/десно 2,6/3 m/s² (+/- 5 %) 

24. Укупна дужина максимално 140 cm 

25. Уређај поседује антивибрациони систем 

26. Уређај има окретну дршку 

Карактеристике РЕЗАЧА ВИСОКИХ ГРАНА које Наручилац захтева 

27. Маса максимално 7,5 kg 

28. Радна запремина цилиндра 25cm³ (+/- 10%) 

29. Снага минимално 0,9 kW 

30. Ниво звучног притиска максимално 98 dB(A) 

31. Ниво снаге звука максимално 110 dB(A) 

32. Вибрациона вредност/десно максимално 2,6/6,0 m/s² 

33. Корак ланца 3/8“ P 

34. Укупна дужина сета за сечење 270-390 cm 

35. Појас за ношење уређаја  

Карактеристике МОТОРНОГ ДУВАЧА које Наручилац захтева 

36. Маса празног уређаја (без горива) износи максимално 10 kg 

37. Запремина мотора 65 cm³ (+/- 5%) 

38. Ниво звучног притиска максимално 100 dB(A) 

39. Ниво снаге звука максимално 110 dB(A) 

40. Вибрациона вредност максимално 1,6 m/s² 

41. Максималан проток ваздуха 1500 (+/-5%) m³/sat 

42. Брзина ваздуха 90 m/s (+/- 5%) 

Карактеристике МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ 1 које Наручилац захтева 

43. Маса максимално 5 kg 

44. Радна запремина цилиндра 50 cm³ (+/- 5%) 

45. Снага минимално 2,6 kW 

46. Ниво звучног притиска максимално 100 dB(A) 

47. Ниво снаге звука максимално 113 dB(A) 

48. Вибрациона вредност/десно максимално 3,6/4,2 m/s² 

49. Корак ланца .325“  

50. Дужина пресека минимум 40 cm 

51. Пумпа за уље са регулисањем протока  

52. Декомпресиони вентил 
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Карактеристике МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ 2 које Наручилац захтева 

53. Маса максимално 5,6 kg 

54. Радна запремина цилиндра 60 cm³ (+/- 5%) 

55. Снага минимално 3,4 kW 

56. Ниво звучног притиска максимално 101 dB(A) 

57. Ниво снаге звука максимално 115 dB(А) 

58. Вибрациона вредност/десно максимално 3/3,6 m/s² 

59. Корак ланца 3/8“  

60. Дужина пресека минимум 40 cm 

61. Пумпа за уље са регулисањем протока  

62. Декомпресиони вентил 

Карактеристике МОТОРНЕ ФРЕЗЕ које Наручилац захтева 

63. Снага минмум 2,9 kW 

64. Маса максимално 50 kg 

65. 
Радна ширина од 80-90 cm уз могућност смањења радног захвата (раздвојиве 

мотикице) 

66. Пречник комплета за окопавање минимум Ø 300 mm 

67. Подешавање ручки за управљање по висини и бочно 

68. Ниво звучног притиска максимално 80 dB(A) 

69. Ниво снаге звука максимално 95 dB(A) 

Карактеристике РУЧНЕ ПРСКАЛИЦЕ које Наручилац захтева 

70. Тежина празне прскалице максимум 5 кг 

71. Запремина резервоара 10-15 л 

72. Могућност монтаже полуге на обе стране прскалице 

73. Могућност подешавања полуге прскалице по дужини 

74. Интерна пумпа, смештена у унутрашњост посуде 

75. Месингана млазница 

 

2.2. Гаранција 

Гарантни рок је минимално 24 месеца од дана испоруке добaра- Ситна пољопривредна 

механизација. Испорука се сматра коначном потписивањем Протокола о примопредаји 

након извршених тестова који потписују овлашћено лице Наручиоца и Добављача. 

 

2.3. Рок и место испоруке: крајњи рок комплетне испоруке је најдуже 10 дана од дана 

потписивања уговора, испорука се врши ФЦО Одељење "Механизације" Наручиоца - 

Нови Сад, Бул. кнеза Милоша бб. 

Приликом испоруке обавезно је доставити: 

- упутство за употребу, одржавање и сигуран рад на српском језику; 

- каталог резервних делова са каталошким бројевима на ЦД-у или у штампаном облику, 

на српском језику; 
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- гарантни лист за предмет набавке 

Изабрани понуђач је дужан да руковаоце и техничко- надзорно особље Наручиоца обучи 

одмах по испоруци, а најкасније 3 дана по испоруци, а пре пуштања ситне пољопривредне 

механизације у рад.  

 

2.4. Начин спровођења контроле квалитета и рекламација: 

Квалитет ситне пољопривредне механизације мора у свему бити према захтеву Наручиоца 

- ближи опис је дефинисан у техничким карактеристикама. 

Добављач гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку ситне пољопривредне 

механизације, као и да понуђена ситна пољопривредна механизација задовољава услове 

квалитета у складу са прописаним стандардима за ту врсту добара. 

Контролу квалитета Наручилац ће вршити при испоруци ситне пољопривредне 

механизације о чему ће сачинити Протокол о примопредаји који потписују овлашћено 

лице Наручиоца и Добављача. 

Рекламација:  У случају неодговарајуће испоруке у смислу квалитета и количине, 

Наручилац ће извршити рекламацију. У том случају, Добављач мора приступити 

отклањању недостатака одмах, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана рекламације, и 

испоручити Наручиоцу ситну пољопривредну механизацију траженог квалитета. 

Трошкови враћања рекламиране робе иду на терет Добављача. 

У случају да Добављач не поступи према рекламацији за количину и квалитет Наручилац 

може раскинути овај Уговор, а од Добављача тражити накнаду штете ако му је због 

непоступања по рекламацији иста причињена. 

 

2.5.  Напомена: 
Наручилац врши набавку искључиво нове ситне пољопривредне механизације, 
уколико понуђач понуди половну, тј. коришћену ситну пољопривредну механизацију, 
његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
У Обрасцу понуде - у делу 5) ове конкурсне документације понуђач је дужан да наведе 
карактеристике (опис) понуђене ситне пољопривредне механизације. Уколико понуда по 
претходном не одговара, тј. није у складу са захтевом Наручиоца, биће одбијена као 
неодговарајућа понуда. 

Понуђач је дужан да при достављању понуде достави и: 

- Оригинал фабрички каталог или технички лист за понуђену ситну пољопривредну 

механизацију који потврђује тражене техничке карактеристике, у штампаној форми или на 

цд-у; 

2.6. Евентуалне додатне испоруке и сл: 

У предметној набавци нису предвиђене додатне испоруке. 

 

 

 

3) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

Ова конкурсна документација НЕ садржи техничку документацију и планове. 
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У конкурсној документацији за јавну набавку добара -  „Ситна пољопривредна 

механизација“ број 014.2- 10752/2 у тачки 6.5. Техничке карактеристике ситне пољопривредне 

механизације по захтеву наручиоца и понуди понуђача (стр. 30), брише се ставка број 41. 

„Запремина резервоара минимално 12 l“. 

Наручилац доставља у склопу ове измене конкурсне документације тачку 6.5. Техничке 

карактеристике ситне пољопривредне механизације по захтеву наручиоца и понуди понуђача - 

након прве измене конкурсне документације.  
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5) ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СИТНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ 

ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА И ПОНУДИ ПОНУЂАЧА- НАКОН ПРВЕ ИЗМЕНЕ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

Ред. 

бр. 

Карактеристике МОТОРНЕ КОСЕ  које 

Наручилац захтева 

Карактеристике МОТОРНЕ КОСЕ које 

Понуђач нуди 

/ Марка и тип моторне косе: 

 

Марка _________________________ 
 

Тип      _________________________ 
 

1. 
Маса празног уређаја без резног алата 

максимално 8 kg  

 

2. Снага минимално 2,1 kW  

 

3. Радна запремина цилиндра 45 cm³ (+/-5%) 

 

4. Ниво звучне снаге максимално 110 dB(A) 

 

5. Ниво звучног притиска максимално 100 dB(A) 

 

6. 
Вредност вибрације/десно максимално 2,0/1,6 

m/s²  

 

7. 
Укупна дужина без алата за сечива 175 cm            

(+/- 10 cm) 

 

8. Запремина резервоара 0,65- 0,9 l 
 

9. Погонско вратило у дршци круто 
 

10. Антивибрациони систем у 4 тачке  
 

Стандардни алат за сечење обухвата: 

11. Нож за коров 300-3 
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12. Носећи каиш  

 

13. Подешавање дршке без алата 

 

За понуђену моторну косу испоручити и: 

14. Глава моторне косе за трими нит  

 

15. 
Мрежасти штитник за лице са антифонима  

стандард EN 166, EN352, EN1731 

 

/ 
Карактеристике МОТОРНИХ МАКАЗА 

које Наручилац захтева 

Карактеристике МОТОРНИХ МАКАЗА 

које Понуђач нуди 

/ Марка и тип моторних маказа: 

 

Марка _________________________ 
 

Тип      _________________________ 
 

16. 
Маса празног уређаја (без горива) 

максималано 5,8 kg 

 

17. Радна запремина цилиндра 25 cm³ (+/- 10%) 

 

18. Снага 0,7 kW (+/- 15%) 

 

19. Дужина резног алата минимално 75 cm 

 

20. Двострани ножеви 

 

21. Ниво звучне снаге максимално 106 dB(A) 

 

22. Ниво звучног притиска максимално 95 dB(A)  

 

23. Вредност вибрације/десно 2,6/3 m/s² (+/- 5 %) 
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24. Укупна дужина максимално 140 cm 

 

25. Уређај поседује антивибрациони систем 

 

26. Уређај има окретну дршку 

 

/ 
Карактеристике РЕЗАЧА ВИСОКИХ 

ГРАНА које Наручилац захтева 

Карактеристике РЕЗАЧА ВИСОКИХ 

ГРАНА које Понуђач нуди 

/ Марка и тип резача високих грана: 

 

Марка _________________________ 
 

Тип      _________________________ 
 

27. Маса максимално 7,5 kg 

 

28. Радна запремина цилиндра 25cm³ (+/- 10%) 

 

29. Снага минимално 0,9 kW 

 

30. Ниво звучног притиска максимално 98 dB(A) 

 

31. Ниво снаге звука максимално 110 dB(A) 

 

32. 
Вибрациона вредност/десно максимално 

2,6/6,0 m/s² 

 

33. Корак ланца 3/8“ P 

 

34. Укупна дужина сета за сечење 270-390 cm 

 

35. Појас за ношење уређаја  

 

/ 

Карактеристике                                      

МОТОРНОГ ДУВАЧА које Наручилац 

захтева 

Карактеристике                           

МОТОРНОГ ДУВАЧА које Понуђач 

нуди 
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/ Марка и тип моторног дувача: 

 

Марка _________________________ 
 

Тип      _________________________ 
 

36. 
Маса празног уређаја (без горива) износи 

максимално 10 kg 

 

37. Запремина мотора 65 cm³ (+/- 5%) 

 

38. Ниво звучног притиска максимално 100 dB(A) 

 

39. Ниво снаге звука максимално 110 dB(A) 

 

40. Вибрациона вредност максимално 1,6 m/s² 

 

41. 
Максималан проток ваздуха 1500 (+/-5%) 

m³/sat 

 

42. Брзина ваздуха 90 m/s (+/- 5%) 

 

/ 
Карактеристике МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ 1 

које Наручилац захтева 

Карактеристике МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ 1 

које Понуђач нуди 

/ Марка и тип моторне тестере 1: 

 

Марка _________________________ 
 

Тип      _________________________ 
 

43. Маса максимално 5 kg 

 

44. Радна запремина цилиндра 50 cm³ (+/- 5%) 

 

45. Снага минимално 2,6 kW 

 

46. Ниво звучног притиска максимално 100 dB(A) 
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47. Ниво снаге звука максимално 113 dB(A) 

 

48. 
Вибрациона вредност/десно максимално 

3,6/4,2 m/s² 

 

49. Корак ланца .325“  

 

50. Дужина пресека минимум 40 cm 

 

51. Пумпа за уље са регулисањем протока  

 

52. Декомпресиони вентил 

 

/ 
Карактеристике МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ 2 

које Наручилац захтева 

Карактеристике МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ 2 

које Понуђач нуди 

/ Марка и тип моторне тестере 2: 

 

Марка _________________________ 
 

Тип      _________________________ 
 

53. Маса максимално 5,6 kg 

 

54. Радна запремина цилиндра 60 cm³ (+/- 5%) 

 

55. Снага минимално 3,4 kW 

 

56. Ниво звучног притиска максимално 101 dB(A) 

 

57. Ниво снаге звука максимално 115 dB(А) 

 

58. 
Вибрациона вредност/десно максимално 3/3,6 

m/s² 

 

59. Корак ланца 3/8“  
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60. Дужина пресека минимум 40 cm 

 

61. Пумпа за уље са регулисањем протока  

 

62. Декомпресиони вентил 

 

/ 
Карактеристике МОТОРНЕ ФРЕЗЕ које 

Наручилац захтева 

Карактеристике МОТОРНЕ ФРЕЗЕ које 

Понуђач нуди 

/ Марка и тип моторне фрезе: 

 

Марка _________________________ 
 

Тип      _________________________ 
 

63. Снага минмум 2,9 kW 

 

64. Маса максимално 50 kg 

 

65. 
Радна ширина од 80-90 cm уз могућност 

смањења радног захвата (раздвојиве мотикице) 

 

66. 
Пречник комплета за окопавање минимум      

Ø 300 mm 

 

67. 
Подешавање ручки за управљање по висини и 

бочно 

 

68. Ниво звучног притиска максимално 80 dB(A) 

 

69. Ниво снаге звука максимално 95 dB(A) 

 

/ 
Карактеристике РУЧНЕ ПРСКАЛИЦЕ 

које Наручилац захтева 

Карактеристике РУЧНЕ ПРСКАЛИЦЕ 

које Понуђач нуди 

/ Марка и тип ручне прскалице: 

 

Марка _________________________ 
 

Тип      _________________________ 
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70. Тежина празне прскалице максимум 5 кг 

 

71. Запремина резервоара 10-15 л 

 

72. 
Могућност монтаже полуге на обе стране 

прскалице 

 

73. 
Могућност подешавања полуге прскалице по 

дужини 

 

74. 
Интерна пумпа, смештена у унутрашњост 

посуде 

 

75. Месингана млазница 

 

 

 

                                                            М.П.      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                ____________________________ 

 

Напомена:  

 Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише техничке карактеристике понуђених добара 

чиме потврђује да ће испоручити добра тражених карактеристика и квалитета. 
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Ова измена се сматра саставним делом конкурсне документације број 014.2- 10752/2 за јавну 

набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности број 36/2015, „Ситна пољопривредна 

механизација“. 

Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном 

изменом конкурсне документације јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива. 

Измене конкурсне документације се, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама, 

објављују на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца www.zelenilo.com 

 

 

 

 

 

                                                                                               Комисија за јавну набавку 

 

                                                                                                

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                       


