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Број: 1958 
Датум: 12.04.2018.г. 
 

 

 

 

 
На основу члана 63. и члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 
бр.124/2012, бр.14/2015 и 68/2015)  комисија сачињава 
 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр.1 
За јавну набавку мале вредности добара бр. 05/2018 –  
Набавка канти, контејнера и резервних делова 

 

 
Конкурсна документација се мења на следећи начин: 
 
Конкурсна документација се мења у Поглављу XI  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

,тачка  3. ОПИС ПЛАСТИЧНИХ ПОКЛОПАЦА, став 2  
 
коja гласи:  
 

• „ Поклопац је везан са контејнером са три шарке“ 

мења се и сада гласи: 

• „Поклопац је везан са контејнером са две шарке” 
 

Ова Измена и допуна конкурсне документације је саставни део конкурсне 
документације бр.1805 од 04.04.2018.г.која је објављена на Порталу јавних набавки 
04.04.2018.г. 
 
У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.                                                                    
                                             

                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

Прилог: 
- Измењени образац техничких карактеристика 
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XI             ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

1. ОПИС КОНТЕЈНЕРА 1.1м
3
 СА ЛУЧНИМ ПОКЛОПЦЕМ  

 

• Дужина 1360 mm Висина 1420 mm Ширина 1050 mm 
 

• Материјал тела контејнера лим дебљине 1.5 mm Č0361 са наносом цинка 
минимум 60 микрона. Да је омотач (тело) контејнера израђен  од једног 
комада, извучен пластичном деформацијом, оребрен са уграђеним 
испустом за воду у дну или при дну бочне стране контејнера. 
 

• Дно контејнера  мора бити обло са минималним радијусом R 500,  
заобљено, урађено пластичном деформацијом и оребрено, мин. дебљине 
2мм 

 

• Материјал поклопца контејнера лим дебљине 1.5 mm. Облик полклопца 
контејнера лучни ојачан ради заштите од деформација са торзионом, 
завојном опругом, гумом на ивици предње стране и механизмом за 
штеловање поклопца. 
 

• Број хватаљки за подизање и померање по две на левој и десној бочној 
страни и две на предњој страни, аутоматско отварање поклопца када је 
контејнер подигнут помоћу одговарајућег возила у положају за 
пражњење  и има три положаја: отворен, полуотворен и затворен. Број 
хватаљки за отварање поклопца две бочне, лева и десна. 

 

• Ослањање контејнера на четири точка Ø 200 mm, да имају уграђене 
гумене облоге тврдоће 80 Schorea, са уграђеним кугличним лежајевима, 
носивости минимум 200 kg по точку и покретљивошћу точкова по 
вертикалној  оси 360°. Кочница ножно активна за укочење два точка. 

• На угловима са предње и бочне стране контејнера предвидети 
флуоросцентну траку (црвено-белу) у дужини од мин 500мм и ширине 
мин 80мм 
 

• Антикорозивна заштита контејнера и поклопца: топлоцинковање у складу 
са стандардом SRPS N 1461 магнетном методом у складу са N 21-78 или 
одговарајуће. 

• Контејнери морају бити израђени у складу са уверењем о квалитету SRPS 
N 840, или одговарајући,захтеваним за ту врсту посуде  да буду намењени 
за сакупљање чврстог комуналног отпада и прилагођени за пражњење 
специјалним комуналним возилома аутосмећар. 

 
Понуђач је дужан да уз понуду обавезно достави доказ о испуњености 

стандарда   EN 840 или одговарајућег.  

 

2.ОПИС ПЛАСТИЧНИХ КАНТИ ПВЦ 120л 
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• Запремина: минимално 120l 

• Маса (тежина) празне канте: минимално 8,5кг  

• Носивост: минимално 60кг 

• Дужина: 540mm +- 5% 

• Ширина: 480mm +- 5% 

• Висина: 950mm +- 5%  

• 2 точка пречника 200mm са пуном гумом, причвршћених на 
галванизовану осовину. 

• Стандард израде: ЕN 840 „или одговарајући“  захтеваним за ту врсту 
посуда 

• Материјал израде HDPE: полиетилен високе густине 

• Додатна ојачања на свим зидовима тела канте у виду прегиба целом 

дужином зидова 

• Додатна ојачања на поклопцу у виду рукохвата у облику усне, целом 

предњом страном и деловима бочних страна 

• Боја: зеленa  

Понуђач је дужан да уз понуду обавезно достави доказ о испуњености 

стандарда   EN 840 или одговарајућег.  

3. ОПИС ПЛАСТИЧНИХ ПОКЛОПАЦА 

• Пластични поклопац за металне контејнере запремине 1,1м3 за папир 

• Поклопац је везан са контејнером са две шарке 

• Дужина: 1180mm +- 5% 

• Ширина: 980mm +- 5% 

• Отвор на поклопцу правоугаоног облика димензија    600ммx 120мм +- 

5% 

• Материјал израде HDPE: полиетилен високе густине 

• Додатна ојачања на поклопцу у виду рукохвата у облику усне, целом 

предњом страном и деловима бочних страна 

• Боја: плава 
Понуђач је дужан да уз понуду обавезно достави доказ о испуњености 

стандарда   EN 840 или одговарајућег.  

Понуђач је обавезан да добра која нуди буду у складу са наведеним техничким 

карактеристикама. 

 

Датум: 
М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 


