
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке ЈН број 29/20  је набавка добара – Хидрауличне дизалице.             

 

Назив и ознака из општег речника набавке (CPV ознака): 42413000 - Дизалице за 

велике терете са малом висином дизања и дизалице за подизање возила. 

2. Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 

II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ЗАХТЕВИ ИЗ ОБЛАСТИ 

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

Предмет јавне набавке je набавка добара – Хидрауличне дизалице, према следећој 

спецификацији: 

1. ХИДРАУЛИЧНЕ ДИЗАЛИЦЕ 

 

КОЛИЧИНА И УПОТРЕБНО СТАЊЕ 
Захтевају се 4 (четири) нових, некоришћених, хидрауличних дизалица са целокупном 

новом конструкцијом и уграђеним потпуно новим склоповима, подсклоповима и 

деловима. 

 

НОСИВОСТИ ДИЗАЛИЦА 
Минимум 12 t. 

 

ВРСТА ДИЗАЛИЦА 

Захтева се испорука дизалица CP 81120, или еквивалентно. 

 

ВИСИНА ДИЗАЛИЦА 

Захтева се да висина дизалице у спуштеном положају клипа не буде већа од 180 

mm. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Уз дизалице је потребно приложити сву документацију сходно правилнику о 

безбедности машина/уређаја (Сл. гласник РС бр. 58/2016).  

 

ОЗНАКЕ НА ДИЗАЛИЦАМА 

Дизалице треба да буду означене према правилнику о начину стављања знакова 

усаглашености на производе, као и употреби знакова усаглашености (Сл. 

гласник РС бр. 25/2010). 

 

НАПОМЕНА 

Уколико се понуди еквивалентно добро потребно је доставити потврду од 

овлашћеног института из било које земље, са закључком да предметно добро 

које се нуди као замена одговара квалитативно и димензионо захтеваном 

добру из спецификације. Наведена потврда може бити на српском, енглеском 

или немачком језику. 



 

2. ХИДРАУЛИЧНЕ ДИЗАЛИЦЕ – КРОКОДИЛКЕ  
 

КОЛИЧИНА И УПОТРЕБНО СТАЊЕ 
Захтевају се 2 (две) нове, некоришћене, хидрауличне дизалице са целокупном новом 

конструкцијом и уграђеним потпуно новим склоповима, подсклоповима и деловима. 

 

НОСИВОСТ ДИЗАЛИЦА 
Носивост  ≥ 6.000 kg. 

 

ВРСТА ДИЗАЛИЦА 

Захтева се испорука дизалица OMCN 3030, или еквивалентно. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Уз дизалицу је потребно приложити сву документацију сходно правилнику о 

безбедности машина/уређаја (Сл. гласник РС бр. 58/2016).  

 

ОЗНАКЕ НА ДИЗАЛИЦАМА 
Дизалице треба да буду означене према правилнику о начину стављања знакова 

усаглашености на производе, као и употреби знакова усаглашености  (Сл. гласник РС 

бр. 25/2010). 

 

НАПОМЕНЕ: 
Уколико се понуде еквивалентна добра потребно је доставити потврду од овлашћеног 

института из било које земље, са закључком да предметна добра која се нуде као замена 

одговарају квалитативно и димензионо захтеваним добрима из спецификације. 

Наведена потврда може бити на српском, енглеском или немачком језику. 

 

Понуђач мора да понуди сва добра наведена у спецификацији,  у супротном понуда ће 

бити одбијена као неодговарајућа/неприхватљива.  

Сагласност са овим захтевом Наручиоца, понуђач даје самим учешћем у поступку јавне 

набавке. 

 

Захтеви из области безбедности и здравља на раду везани за набавку 

нових хидрауличних  дизалица  

Доставити: 

1. Техничку документацију од произвођача/испоручиоца са свим безбедносно 

техничким подацима, који потврђују  да дизалице испуњавају  захтеве  Правилника о 

безбедности машина/уређај ( "Сл. гласник РС",бр.58/2016).  

Произвођач или његов заступник дужан је да: 

 обезбеди да дизалице испуњавају битне захтеве  за заштиту здравља  и 

безбедност на раду који се односе на пројектовање и израду, одређене у Прилогу 

1, Правилника о безбедности машина ( "Сл. гласник РС",бр.58/2016); 



 обезбеди техничку документацију  из Прилога 7, одељак А ,Правилника о 

безбедности машина ( "Сл. гласник РС",бр.58/2016); 

 спроведе одговарајуће поступке оцењивања усаглашености; 

 обезбеди Декларацију о усаглашености  у складу са Прилогом 2 ,поглавље А, 

Правилника о безбедности машина ( "Сл. гласник РС",бр.58/2016) и обезбеди да 

та декларација прати машину, односно дизалицу. 

 

2. Техничка документација мора да буде сачињена на српском језику, односно на 

једном од службених језика ЕУ, са одговарајућим преводом на српски језик (оверен). 

3. Означавање опреме- у складу са Правилником о безбедности машина ( "Сл. гласник 

РС",бр.58/2016) и Правилником о начину стављања знакова усаглашености на 

производе, као и употреби знакова  усаглашености ( "Сл. гласник РС",бр.25/2010). 

Дизалице морају бити видљиво, читљиво и неизбрисиво означене ( металне плочице 

или неки  други квалитетни материјал који је постојан), нарочито следећим подацима: 

 називом произвођача; 

 ознаком серије, типа, модела, фабричким бројем; 

 ознаком носивости; 

 знаком усаглашености европским или српским; 

 стварном годином производње (годином када је процес производње завршен) и 

др. 

Ознаке на дизалицама морају бити  садржане и у пратећој документацији и од 

квалитетног материјала. 

4. Остали захтеви: Обавезни преглед и провера дизалица на месту коришћења,  

преглед  техничке документације, од стране правног лица (овлашћене установе за 

преглед и проверу опреме за рад) и достављање стручног налаза , који потврђује да су 

дизалице безбедне за коришћење и да су испуњени сви безбедносни захтеви према 

важећим законским прописима и стандардима. 

Пре пуштања у рад, испоручилац је дужан да спроведе обуку свих корисника за 

безбедан рад (правилно руковање, одржавање),  у складу са упутством произвођача. 

Напомена:  
Конкурсна документација састављена је у складу са Законом о јавним набавкама 

(„Сл.гласник РС“, број 91/19) и комплет докуметацију, као и све остале информације 

о предметном поступку јавне набавке можете видети путем линка: 

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/1803 


