
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА– КАМИОНА АУТОПОДИЗАЧА 
И РАДНЕ МАШИНЕ УТОВАРИВАЧА ТОЧКАША 
 
1.КАМИОН АУТОПОДИЗАЧ 
Камион аутоподизач чине техничке целине: основно возило -  шасија и 
надградња самоподизача контејнера 
 
1.1.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОСНОВНОГ ВОЗИЛА (ШАСИЈЕ)  
 
Oсновно возило мора бити ново - некоришћено 
Камион аутоподизач са надоградњом самоподизача контејнера , 1 комад  
Подвоз: 

• Шасија нова - некоришћена, година производње минимално 2022. година 
• Конфигурација возила - 4x2 
• Укупна дозвољена маса возила - минимално 18.000 kg 
• Носивост предње осовине - минимално 7.500 kg 
• Носивост погонске осовине - минимално 13.000 kg 
• Ослањање предње осовине параболично са гибњевима 
• Ослањање погонске осовине пнеуматско са минимално 4 ваздушна јастука 
• Дебљина профила шасије минимално 8 mm, висина минимално 270 mm 
• Предњи препуст возила максимално 1.400 mm 
• Осовински размак између управљачке и погонске осовине од 3.750 mm до 4.150 

mm 
• Мотор дизел снаге минимално 185 Kw 
• Радна запремина мотора максимално 6.700 cm3 
• Максималан обртни момент мотора минимално 950 Nm 
• Мотор мора минимално да испуњава норме EEC/EC Euro 6 
• Мењач мануелни са минимално 9 брзина 
• Моторна кочница снаге минимално 160 кw 
• Напред и назад диск кочнице 
• Извод снаге са мењача усклађен са захтевима погона надградње 
• Погонска осовина са блокадом диференцијала 
• Резервоар горива запремине најмање 200 литара (поклопац са закључавањем) 
• Резервоар AdBlue течности запремине најмање 25 литара 
• Грејани сепаратор влаге из горива 
• Урављач хидрауличног типа серво, подесив по висини и дубини 
• Адаптивни темпомат (ACC) који укључује упозорење за чеони судар (FCW) и 

напредни систем за хитно кочење (AEBS) 
• Сигурносни систем против блокаде при кочењу (ABS) 
• Систем за електронску силу кочења (EBS) 
• Систем за електронску контролу стабилности возила (ESP) 
• Систем против проклизавања точкова (ASR) 
• Систем за упозорење у случају промене возне траке (LDWS) 
• Звучни сигнал при кретању уназад са самоподешавајућом јачином звука за 

урбана подручја рада 
• Дигитални тахограф за два возача 
• Пнеуматици минимално 315/80 R22,5 (6 плус 1 резервни) 
• Индикација притиска у пнеуматицима са приказом на оригиналном фабричком 

дисплеју 
• Клима уређај 
• Број седишта у кабини 1 + 2 



• Ваздушно ослоњено седиште за возача 
• Сва седишта са сигурносним појасевима и наслонима за главу 
• На кабини возила постављена 2 упозоравајућа наранџаста ротациона светла са 

обе стране 
• На кабини возила постављен спољашњи штитник од сунца 
• Радио USB уређај фабрички уграђен 
• Алтернатор минимално 100 А 
• Батерије минимално 2 x 125 Аh 
• Дневна светла ЛЕД  
• Предња светла за маглу 
• Челични предњи браник 
• Електро подизачи прозора 
• Централна брава са даљинском командом, кодирани кључ укључујући функцију 

провере исправности спољашње светлосне групе путем даљинске команде 
• Грејани и електро подесиви главни ретровизори 
• Усисник ваздуха постављен високо иза кабине 
• Прикључне тачке за принудну вучу возила напред 2 комада 
• Блатобрани са заштитом од прскања 
• Боја кабине: комунална наранџаста 
• Систем дијагностике стања возила, приказ на оригиналном фабричком дисплеју 

на српском језику 
 
1.2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ САМОПОДИЗАЧА КОНТЕЈНЕРА 
 

• Без попречне греде за отворене контејнере 
• Монтажа на возило 
• Израда помоћне шасије 
• Хидраулична инсталација – комплет 
• Управљање из кабине и са стране возила 
• Руке надградње с телескопским хидрауличким извлачењем 
• Носивост надградње мин 9.500 кг 
• Маса система надградње маx.3.000 кг 
• Подизна маса с земље на краку мин 2.700 мм – мин 11.000 кг 
• Подизна маса с земље на краку мин 3.900 мм – мин 7.000 кг 
• Подизна маса испод земље на краку мин 2.700 мм – мин 8.200 кг 
• Подизна маса испод земље на краку мин 3.900 мм – мин 5.700 кг 
• Управљачки напон 24 VDC 
• На предњој страни платформе уграђени граничници против померања контејнера 

при транспорту 
• Уграђена бочна заштита од подлетања 
• Уграђен сандук за смештање алата и прибора 
• Атест 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. РАДНА МАШИНА УТОВАРИВАЧ ТОЧКАША 
ТЕХНИЧКИ ОПИС УТОВАРИВАЧ 
 
Маса машине са утоварном лопатом:   од 17.000 до 18.000 кг 
Мотор:      Дизел, са турбокомпресором и 

директним убризгавањем 
горива 

Класа емисије издувних гасова               Минимум STAGE III 
Број цилиндара мотора:     6  
Радна запремина   Минимално 9500 cм3 
Снага мотора:   од 160 до 170 кW  
Запремина утоварне лопате    Минимум 3,0 м3  
Утоварна лопата                                                      Са зубима 
 
Висина истовара (од тла до обртне осе)    Мин 4150 мм 
Осно растојање    3200 мм – 3400 мм 
Дужина машине са кашиком на тлу:    Макс 8,1 м 
Висина у транспорту:   Макс 3,55 м 
Ширина са утоварном кашиком    Макс 3050 мм 
Радијус окретања (по спољњој ивици лопате)          Макс 7400 мм 
Клиренс машине:     Мин 430 мм 
Управљање:  Преко зглобне шасије мин. +/- 35о 
Трансмисија:               Хидродинамичка-powershift 
Електро инсталација     24V 
Пнеуматици:  23,5R25, минимум 16 платана  
Брзине кретања 2 напред + 1 назад 
Максимална брзина машине- транспорт:       Мин 40 км/х 
Радни циклус                          Макс 11 сек (подизање, истовар, 
спуштање) 
Опрема машине:  Клима уреđај, РОПС кабина 
Хидраулична брза спојка за измену прикључака  
Додатна хидраулична инсталација за погон прикључних   уређаја на предњем делу 
машине 
 
Напомена:  
Понуђена добра морају да испуњавају све захтеве из техничке спецификације по 
овом јавном позиву, у супротном понуда ће бити одбијена. 
Понуђач је дужан да уз понуду достави Опис техничких карактеристика за сваку 
техничку целину камиона аутоподозача и радне машине утоваривача точкашакоје 
нуди. Описи техничких спецификација морају минимално да садрже техничке 
карактеристике које захтева Наручилац и које је навео у овој тачки.  Уколико Понуђач 
уопште не достави захтеване Описе или достави Описе техничких спецификације који 
не садржи све захтеве Наручиоца из Техничке спецификације његова понуда биће 



одбијена као неприхватљива тј. биће оцењена као неодговарајућа.  
У Опису техничких карактеристика понуђач је дужан да наведе поред оних захтева које 
је навео Наручилац који се односе на марку, тип и произвођача понуђених добара. 
Описи се достављају на меморандуму Понуђача, обавезно их потписује овлашћено 
лица Понуђача и оверава их  печатом. 
 
3. КВАЛИТЕТ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 

Под квалитетом предмета лизинга подразумева се да њихове техничке целине 
(основно возило,надградња и радна машина утоваривач точкаш) испуњавају 
минимално све техничке и функционалне карактеристике које је Наручилац захтевао. 

Под квалитетом предмета лизинга подразумева се и да употребљена техничка 
решења при изради њихових техничких целина задовољавају - обезбеђују дозвољени 
ниво буке односно  дозвољену емисију штетних гасова.  
 
4. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ИСПОРУЧЕНИХ ПРЕДМЕТА 
ЛИЗИНГА КАМИОНА АУТОПОДИЗАЧА И РАДНЕ МАШИНЕ УТОВАРИВАЧА 
ТОЧКАША 

Приликом испоруке Прималац лизинга ће утврђивати (контролисати) квалитет 
испоручених предмета лизинга тј. упоређиваће техничке карактеристике испоручих 
предмета лизинга са карактеристикама техничких целина које је претходно захтевао и 
које је Испоручилац предмета лизинга навео у Описима достављеним уз понуду.  

Прималац лизинга ће такође функционално тестирати испоручене предмете 
лизинга тј. провераваће да ли су његове радне карактеристике у складу са онима које 
је понуђач коме је додељен уговор навео у Описима достављеним уз понуду.  

Уколико се приликом контроле квалитета испоручених предмета лизинга утврди 
да постоје недостаци констатоваће се о каквим се недостацима ради тј. да ли су они 
отклоњиви или неотклоњиви.  

Отклоњиве недостатке Прималац лизинга ће рекламирати тј. захтеваће од 
Испоручиоца да исте отклони одмах. Рок за отклањање недостатака износи 
максимално 15 дана од дана рекламације. У случају непоступања по рекламацији 
Прималац лизинга неће примити предмете лизинга (вратиће Испоручиоцу). 
Протоколом о примопредаји констатоваће се враћање предмета лизинга због 
непоступање по рекламацији. Уговор о лизингу за враћени камион аутоподизач са 
Даваоцем лизинга се неће закључивати.  

Неотклоњиве недостатке  камиона аутоподизача Прималац лизинга неће 
рекламирати већ ће их одмах вратити Испоручиоцу. Протоколом о примопредаји 
констатоваће се враћање камиона аутоподизача јер има неотклоњиве недостатке. 
Уговор о финансијском лизингу за враћене предмете лизинга са Даваоцем лизинга се 
неће закључивати.  

Поступак спровођења контроле квалитета одређен је и Моделом уговора. 
У случају спора око контроле техничких и функционалних карактеристика 

односно квалитета између Примаоца лизинга и одабраног понуђача меродавна је 
оцена Машинског факултета у Београду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. РОК ОБУКЕ РУКОВАОЦА 

Рок обуке руковаоца за предмете лизинга код Примаоца лизинга је најдуже 7 
дана по примопредаји испорученог камиона смећара. 
 
6. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ КАМИОНА АУТОПОДИЗАЧА И РАДНЕ МАШИНЕ 
УТОВАРИВАЧА ТОЧКАША, ПРЕДАЈА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРОТОКОЛ 
О ПРИМОПРЕДАЈИ 
 
6.1 
Рок испоруке камиона аутоподизача: најдужи рок испоруке камиона аутоподизача је 
најдуже 150 дана по закључивању Уговора о јавној набавци.  
 
Место испоруке камиона аутоподизача: камион аутоподизач се испоручују на паркинг 
простор Примаоца лизинга,уз присуство представника испоручиоца предмета лизинга, 
адреса Милоша Црњанског 46, 21220 Бечеј.  
 
6.1 
Рок испоруке радне машине утоваривач точкаш: најдужи рок испоруке радне машине 
утоваривач точкаш је најдуже 30 дана по закључивању Уговора о јавној набавци.  
 
Место испоруке радне машине утоваривач точкаш:радне машине утоваривач точкаш 
се испоручују на паркинг простор Примаоца лизинга,уз присуство представника 
испоручиоца предмета лизинга, адреса Милоша Црњанског 46, 21220 Бечеј.  
 
 
Документација уз испоручене предмете лизинга: 

- Упутство за руковање и одржавање  
- Сервисне књижица за отклањање неисправности у гарантном року 

Комплетна документација неопходна за регистрацију  
- Фактурe за испоручене премедете лизинга (три примерка) 

 
7. ГАРАНТНИ РОК  И СЕРВИСНИ РОКОВИ 
 
7.1 ГАРАНТНИ РОК  И СЕРВИСНИ РОКОВИ ЗА КАМИОН АУТОПОДИЗАЧ 
 
- Минимални гарантни рок на погонски склоп (мотор, мењач, диференцијал) за основно 
возило износи 36 месеца по извршеној испоруци камиона аутоподизачаса укљученим 
трошковима редовног одржавања за време трајања гарантног рока по плану и 
програму произвођача подвоза         (потписивању Протокола о примопредаји). 
- Минимални гарантни рок за надградњу износи 36 месеца по извршеној испоруци  
камиона аутоподизача (потписивању Протокола о примопредаји) са укљученим 
трошковима редовног одржавања за време трајања гарантног рока по плану и 
програму произвођача надоградње  
 
7.2 ГАРАНТНИ РОК  И СЕРВИСНИ РОКОВИ ЗА РАДНУ МАШИНУ УТОВАРИВАЧ 
ТОЧКАШ 
 
- Минимални гарантни рок за радну машину утоваривач точкаш износи 12 месеца или 
2000 радних сати по извршеној испоруци  (потписивању Протокола о примопредаји) са 
укљученим трошковима редовног одржавања за време трајања гарантног рока по 
плану и програму произвођача надоградње  
 
 
 



 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 
Понуђачи су у обавези да уз понуду доставе моделе Уговора између даваоца 
лизинга и испоручиоца добра и моделе Уговора о финансијском лизингу у складу 
са Законом о финансијском лизингу. 
Понуђачи су у обавези да уз своју понуду доставе и планове отплате лизинга за 
сваки предмет лизинга посебно. 
Уколико понуђачи не доставе напред захтеване  моделе Уговора  и планове 
отплате лизинга, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
Понуђена добра – камион аутоподизач и радна машина утоваривач точкаш морају у 
свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким 
карактеристикама. 
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде. 
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (на пример: одмах, до договору, 
од – до сукцесивно и др.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће 
се сматрати неприхватљивом. 
 
-Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање се врши  путем финансијског лизинга: 
Услови плаћања: 

- учешће 10% од нето набавне вредности предмета јавне набавке;  
- остали трошкови који настају закључењем Уговора о финансијском лизингу, које 

ће наручилац платити  у тренутку закључења Уговора о финансијском лизингу, 
- преостали износ Наручилац плаћа у 60 месечних рата,у динарима, по 

средњем курсу НБС на  дан доспећа обавезе. 
Понуда са другачијим начином плаћања, биће одбијена као неприхватљива. 
 
 
9. ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Критeриjуми зa избoр приврeднoг субjeктa у пoступку jaвнe нaбaвкe 
 
9.1 Пословни капацитет: 

Понуђач мора да поседује овлашћења од стране произвођача камиона аутоподизача 
(камиона и надоградње) и радне машине утоваривача точкаша које нуди или 
овлашћеног дистрибутера за територију Републике Србије, којим доказује оргиналност 
добара и право понуђача да нуди и продаје предметнадобра и да је ауторизован од 
стране произвођача или овлашћеног дистрибутера за територију Србије за учешће у 
јавној набавци. 
 
Доказ: 

1. Овлашћења   на   меморандуму   произвођача   понуђених  добара или 
овлашћеног дистрибутера за територију Републике Србије понуђених добара да 
је понуђач овлашћен да нуди и продаје предметна добра и да је ауторизован од 
стране произвођача или овлашћеног дистрибутера за територију Србије за 
учешће у јавној набавци. 

 
9.2.Технички капацитет: 
 
Напомена: 
Понуђач је дужан да у понуди достави списак овлашћених сервиса оверен од стране 
произвођача камиона аутоподизача (камиона и надоградње) и радне машине 



утоваривача точкаша које нуди или овлашћеног дистрибутера за територију Републике 
Србије. 
 
Докази се достављају уз понуду. 
 
Давалац лизинга мора имати дoзвoлу Нaрoднe бaнкe Србиje зa oбaвљaњe пoслoвa 
финaнсиjскoг лизингa у склaду сa зaкoнoм о финансијском лизингу. 
 


