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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

Гласник РС“  бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број II-404-378/2016 од 

15.12.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку од 15.12.2016. године 

припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку за јавну набавку електро радова на стубовима расвете на 

Градском стадиону 

ЈН П 23/16  

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље 

 

 

Назив поглавља 

 

Страна 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 3 

 

II 

ВРСТA, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНA И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. 

 

4 

III ТЕХНИЧКA ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 6 

 

IV 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

7 

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 12 

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 14 

VII МОДЕЛ УГОВОРА 26 

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 35 

IX ПРЕДМЕР РАДОВА 46 
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I     ОПШТИ ПОДАЦИ О  ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1) Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке број ЈН П 23/16 су електро радови на стубовима расвете на 

Градском стадиону 

 

Шифра из ОРН: Радови на постављању електричних инсталација и електро-

монтажни радови - 45311000 

 

2) Контакт 
 

E-mail адреса: javnenabavke@subotica.rs  

Радно време Наручиоца је радним данима од 7,00 до 15,00 часова 

 

3) Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У 

ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

 

1. Врста радова 

Електро радови на стубовима расвете на Градском стадиону у складу са 

предмером радова који је саставни део конкурсне документације. 

 

2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова  

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су у 

Предмеру који садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу 

материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити. 

 

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета 

 

 За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате 

квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те 

врсте у складу са пројектном документацијом. 

 Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара 

стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову 

употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу 

квалитета. 

 Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања 

материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не 

одговара квалитету. 

 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена 

безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши 

изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком 

документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном 

року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача 

радова. 

 Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са 

законом којим се уређује планирање и изградња.  

 Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога 

што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 

 Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног 

надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује 

да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном 

спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење 

радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу 

стручног надзора и према законским прописима. 
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 Након окончања свих предвиђених радова, извођач радова је у обавези да 

обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник 

о примопредаји радова. 

 Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а 

који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и 

друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења 

грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се 

уређују наведене области. 

 Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код 

Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по 

спроведеном поступку предметне јавне набавке. 

 

4. Рок за извођење радова        

 Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке не може бити краћи од 

30 (тридесет) дана ни дужи од 60 (шездесет) дана од увођења у посао понуђача - 

извођача радова.  

 

5. Место извођења радова  

Градски стадион у Суботици. 

 

6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну  

документацију 

  

Увид у пројектно-техничку документацију и/или обилазак локације се може 

извршити најкасније дан пред отварање понуда. Потребно је јавити се на број 

телефона 066/66-77-401 (Јосип Ковач Стрико) ради договора термина. 
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

Због техничких разлога техничку документацију и планове није могуће 

објавити. Сви заинтересовани понуђачи могу извршити увид у техничку 

документацију и планове приликом обиласка локације. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне 

услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за 

учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у 

следећој табели, и то: 

 

 
 

Р.бр 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) ЗЈН); 

 

 

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног привредног 

суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 

 

2. 

 

Да он и његов законски заступник 

није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван 

за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело 

преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно 

уверење основног суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим 

се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење 

Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 

кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 

одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног 

суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 

подручју је седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног 

лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде и кривично дело примања 

мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из 

казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски 

заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
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привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта законског заступника). 

Уколико понуђач има више законских заступника дужан је 

да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 

евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко 

од кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев 

се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта). 

 

Докази не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 

3. 

 

Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији (чл. 

75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 

управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног 

органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  

 

Докази не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 

4. 

Да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде 

(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

Достављањем потписане и оверене изјаве, Образац број 2 у 

поглављу VI ове конкурсне документације. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин 

дефинисан у наредној табели, и то: 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

1. потврда о реализацији раније 

закључених уговора, Образац број 7 у 

поглављу VI ове конкурсне 

документације. 

2. оверене потврде од стране  

инвеститора – крајњих корисника  

3. фотокопије уговора 

 

4. фотокопија сертификата ИСО 9001 

 

 

 

Да је понуђач у последње 3 године, у 

2013., 2014. и 2015. години, и у 2016. 

години, до дана објављивања позива,  

извршио радове на изградњи 

рефлекторског осветљења спортских 

терена или стадиона у укупној 

вредности од најмење 36.000.000,00 

динара без ПДВ-а. 

Да понуђач има важећи сертификат за 

систем менаџмента којим доказује да 

има успостављен и одржаван систем 

менаџмента, који испуњава стандарде 

ИСО 9001. 

2. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 5. фотокопија очитане саобраћајне 

дозволе за моторна возила са 

фотокопијама полисе осигурања или 

уговор о лизингу, закупу или други 

доказ којим је могуће утврдити право 

власништва или право располагања 

(Напомена: уколико се приложи 

уговор о закупу треба да се односи на 

временски период најмање до 

01.06.2017. године). 

 

6. атест за дизалицу и платформу 

 

 

 

Да поседује у свом власништву, 

лизингу или закупу минимум: 

 

- ауто корпа или возило са радном 

платформом, радне висине минимум 

17м, 

- минимум 2 возила - путара за превоз 

радника и алата  

- минимум 1 камион са хидрауличном 

дизалицом носивости минимално 4т. 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 7.За лица која су у радном односу код 

понуђача:  

доказ о пријави на осигурање за 

запослене, фотокопију М обрасца 

Фонда ПИО (пријаве на осигурање) 

или ако лице није у радном односу: 

уговор о радном ангажовању (у складу 

са Законом о раду) 

 

 

 

 

Да има у радном односу или 

ангажовано другим Уговором у складу 

са Законом о раду минимум десет (10) 

лица од тога: 

- најмање 1 (један) дипл. инж. 

енергетског смера са важећом 

лиценцом 450  

- 9 радника електро струке (КВ, ССС, 

ВКВ) са лекарским уверењем за рад на 

висини 
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8.За лиценцираног инжењера се 

доставља и:  

копија лиценце и одговарајући доказ о 

року важења лиценце (потврда о року 

важења лиценце издата од Инжењерске 

коморе Србије из које се види да је 

лиценца важећа на дан подношења 

понуде) 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним 

бројем 1, 2, 3., у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује  достављањем 

наведених ДОКАЗА у табеларном приказу, а под редним бројем 4. 

достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 2 у поглављу VI ове конкурсне 

документације). 

 

 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 

1., у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем наведених 

ДОКАЗА у табеларном приказу.    

 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 

1), 2) и 4) ЗЈН. У том случају ИЗЈАВА (чл. 75. ст. 2. ЗЈН, Образац 3 у 

поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. И у 

том случају ИЗЈАВА (чл. 75. ст. 2. ЗЈН, Образац 2 у поглављу VI ове 

конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 

наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 

важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. 

ст. 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 

доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 

законом којим се уређује електронски документ. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 

понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 

кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 

управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 

државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли 

су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати 

од стране надлежних органа те државе. 
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V  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

1. Критеријум за доделу уговора:  

 

Одлука о додели уговора биће донета на основу критеријума економски 

најповољнија понуда, са елементима понуђена цена и рок за реализацију уговора. 

Максималан број бодова је 100. 

 

За утврђивање економски најповољније понуде користиће се следећи 

елементи: 

 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА До 80  бодова 

РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

УГОВОРА 

До 20 бодова 

УКУПНО  До 100 бодова 

 

I  ЦЕНА: 

Највећи могући број бодова (пондера) код овог критеријума је 80 бодова. 
Бодови по овом критеријуму, израчунавају се према следећој формули: 

 

БЦ = 

80 x Цмин 

 Понуђена цена 

конкретног понуђача 

 БЦ = број бодова за цену 

 Цмин = најнижа понуђена цена 

  

II РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА 

Највећи могући број бодова (пондера) код овог критеријума је 20 бодова. 
Бодови по овом критеријуму, израчунавају се према следећој формули: 

 

БР = 

20 x Рмин 

Понуђени рок конкретног 

понуђача 
 

БР= Број бодова за рок 

Рмин= најкраћи понуђени рок 

 

Укупан број бодова за понуде се добија сабирањем БЦ и БР.  
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2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 

извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда 

са једнаким бројем пондера  

 

Уколико две или више понуда имају исти укупан број бодова, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је добио већи број 

бодова по основу елемента критеријума цене. 

Уколико две или више понуда имају исти укупан број бодова и исти 

број бодова по основу елемената критеријума цене, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемента 

критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће 

уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће 

писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће 

се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне 

понуде које имају имају исти укупан број бодова, исти број бодова по 

основу елемената критеријума цене и исти рок важења понуде. Извлачење 

путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако 

што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте 

величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће 

извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће 

бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, 

наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

Саставни део понуде чине: 

 Образац број 1 – Образац понуде  

 Образац број 2 – Образац изјаве да је понуђач поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку 

 Образац број 3 – Образац изјаве да је подизвођач поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку 

 Образац број 4 – Образац трошкова припреме понуде 

 Образац број 5 – Образац изјаве о независној понуди 

 Образац број 6 – Структура цене са упуством како да се попуни 

 Образац број 7 – Потврда о раније извршеним уговорима 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку електро радова 

на стубовима расвете на Градском стадиону, ЈН П 23/16 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача:  

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил):  

 

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

  

Понуђач је уписан у регистар понуђача: ДА / НЕ 

(заокружити) 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5) ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА СТУБОВИМА РАСВЕТЕ НА ГРАДСКОМ 

СТАДИОНУ 

 
 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

Плаћање ће се вршити након испостављених оверених 

месечних ситуација и оверене окончане ситуације у року 

до 45 дана рачунајући од дана пријема оверених ситуација 

од стране Наручиоца. 

 

Рок важења понуде 

 

 

                    _____ дана од дана отварања понуда 

                      (не може бити краћи од 30 дана) 

Рок извођења радова: 

 

У року од ____ (словима: _____________) дана од дана 

увођења извођача у посао. Извођач се сматра уведеним у 

посао сачињавањем записника о увођењу у посао 

__________________________________________________ 

(Не може бити краћи од 30 дана, ни дужи од 60 дана) 

Гарантни рок: 24 месеца рачунајући од дана сачињавања записника о 

примопредаји радова. 

 

Стопа ПДВ:  

 

 

_____ % 

 

Напомена: 
- Понуду сачинити према предмеру радова који је предмет јавне набавке,   

- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца, 

- Понуда са варијантама није дозвољена, 

- Цена мора да садржи све трошкове и попусте понуђача, 

- Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и 

оверава печатом овлашћени члан групе понуђача (носилац посла), 

- Део за подизвођача попуњава понуђач који наступа са подизвођачем, 

- У случају да има више члана групе понуђача односно више подизвођача, одговарајући  

део, обрасца копирати у довољном броју примерка, 

- Позиција за плаћање: Раздео IV, Глава 41, Пројекат 1301-П1, Функција 620, економска 

класификација  511000 – зграде и грађевински објекти. 

 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  
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(ОБРАЗАЦ  2) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. 

СТАВ 2. ЗЈН 

 

У складу са чланом 75 став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у својству понуђача 

_________________________________ из _________________________ улица 

______________________ бр. ___,  дајем следећу 

         

 

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо при 

састављању понуде за јавну набавку електро радова на стубовима расвете на Градском 

стадиону, број ЈН П 23/16, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                                Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

 

Напомена: 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом,  
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(ОБРАЗАЦ  3) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. 

СТАВ 2. ЗЈН 

 

У складу са чланом 75 став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у својству подизвођача 

_________________________________ из _________________________ улица 

______________________ бр. ___,  дајем следећу 

         

 

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо при 

састављању понуде за јавну набавку електро радова на стубовима расвете на Градском 

стадиону, број ЈН П 23/16, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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(ОБРАЗАЦ  4) 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести 

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 

како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке електро радова на стубовима расвете на Градском стадиону, број 

ЈН П 23/16, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 

Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

 

 

 

Врста радова и добра 
Набавка радова 

 

Врста трошка 
Учешће у укупној цени (у 

динарима) 
Учешће у укупној цени   (%) 

Набавна цена материјала са 

транспортом без ПДВ-а 
  

Цена  радова без ПДВ-а   

СВЕГА без ПДВ-а:  100% 

ПДВ:  

 

УКУПНО са ПДВ-ом:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  
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У П У Т С Т В О  

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

 

1. Овим упутством прописује се садржај структуре цене као документа 

конкурсне документације, код Наручиоца као и упутство за њено попуњавање. 

 

 2. Образац Структура цене садржи: 

     Врсту трошкова исказане у динарима и процентуално. 

 

3. Образац Структура цене се саставља на обрасцу који чини саставни део 

конкурсне документације, а који је сачињен у складу са овим упутством. 

 

4. Цене у обрасцу Структура цене се исказују у динарима са и без ПДВ-а. 

 

5. Образац Структура цене може да се попуни ручно-читко штампаним словима 

(али не графитном оловком), на писаћој машини, рачунару или другом техничком 

средству сличних карактеристика. 

 

6. Ово упутство је саставни део конкурсне документације и исто се обавезно 

доставља понуђачима уз осталу конкурсну документацију. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Град Суботица, Градоначелник, Електро радови на стубовима расвете на  

Градском стадиону, ЈН П 23/16 

 

25/59 

 

(ОБРАЗАЦ 7) 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 

Назив наручиоца:_________________________________________________ 

Седиште наручиоца:___________________________________________ 

Матични број:______________________ 

ПИБ:___________________ 

 

На основу члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 

 

ПОТВРДУ 

 

Да је понуђач____________________________________________________ 

(назив, седиште извођача радова/понуђача) за потребе 

наручиоца_______________________________________, 

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове: 

1) _________________________________________________________________ 

                                                               (навести врсту радова),  

на објекту: ________________________________________________________________  

                                                              (навести назив објекта), 

 

у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а, 

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-

а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године. 

Датум почетка радова:______________ 

Датум завршетка радова:____________ 

Навести у ком облику је изводио радове: __________________ (извођач, подизвођач, 

члан групе понуђача) 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се 

не може употребити. 

Контакт лице наручиоца: ______________________________, телефон: 

_________________. 

 

 

                                                                                             Потпис овлашћеног лица 

____________________________ 

МП 

 

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести 

материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се подноси уз понуду. 

Понуђач може приложити и потврду другог наручиоца, али само под условом да 

садржи све податке из овог обрасца. 
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 VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР 

О ИЗВОЂЕЊУ ЕЛЕКТРО РАДОВА  

НА СТУБОВИМА РАСВЕТЕ НА ГРАДСКОМ СТАДИОНУ 

 

Закључен између: 

1. Град Суботица, Градоначелник, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 100444843, 

матични број: 08070695, рачун број: 840-27640-46, НБС Управа за трезор, коју 

заступа Градоначелник, Богдан Лабан (у даљем тексту: Наручилац), са једне 

стране, и 

 

2. ___________________________________________, са седиштем у 

____________________, улица ________________________________ број ___, 

ПИБ: ___________________________, матични број: 

_______________________________, рачун број: 

__________________________________ код_________________________ 

банке, које заступа директор _________________________(у даљем тексту: 

Извођач), са друге стране 

 

________________________________              __________________________________     

________________________________                         __________________________________ 

________________________________           __________________________________       

________________________________                         __________________________________ 

________________________________                         __________________________________  

 (остали понуђачи из групе понуђача)    (назив подизвођача) 

 

 

Члан 1.  

 Уговорне стране сагласно констатују: 

 - да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени 

гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), објавио Позив за подношење понуда у отвореном 

поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења електро радова на 

стубовима расвете на Градском стадиону, ЈН П 23/16,  на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници наручиоца,  

 - да је Извођач доставио понуду број ___/16 од ___.___._____. године која je код 

Наручиоца заведена под бројем ********** дана ********** и која у потпуности испуњава 

све услове из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације,  

 - да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео 

Одлуку о додели уговора бр.******** од ********* године, којом је уговор о јавној 

набавци доделио Извођачу, 

 - Техничка спецификаија Наручиоца, Понуда Извођача и Предмер радова се налазе 

у прилогу овог Уговора и чине његов саставни део.  

 

Члан 2.  

 Предмет овог уговора је извођење електро радова на стубовима расвете на 

Градском стадиону у Суботици, у свему према техничкој спецификацији – предмеру 

радова, другим важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима 

који важе за врсту радова, који су предмет овог уговора. 
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Члан 3. 

 Вредност уговорених радова из члана 2. овога уговора износи: 

 

 __________________ динара   без ПДВ 

 __________________ динара    ПДВ 

       ========================================= 

  Укупно:  __________________ динара   са ПДВ 

(Словима: ___________________________________________________ динара и ____/100) а 

све према понуди бр.  ____/16 од  ___.____.______. године, која је саставни део овога 

уговора.  

 Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 

цене елемената по основу којих је одређена. 

 Цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале 

зависне трошкове Извођача: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, 

средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, 

осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних 

радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад 

недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све 

таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, 

организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне 

средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне 

табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све 

друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и 

завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за 

материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, 

размештено и изведено према техничкој документацији. 

   

Члан 4. 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на рачун 

Извођача број _____________________________ код Банке 

_____________________________ на  следећи начин: 

 - по привременим месечним ситуацијама сачињеним на основу оверене 

грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране 

стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема оверених ситуација од стране 

Наручиоца,  

 - остатак у износу од минимум 10% вредности укупно уговорене цене по окончаној 

ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних 

цена из понуде  потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема 

оверене ситуације од стране Наручиоца, доставе потписаног записника о примопредаји 

објекта и коначног обрачуна. 

 Извођач је сагласан да окончану ситуацију може испоставити наручиоцу по 

сачињавању записника о примопредаји радова и коначног обрачуна. 

Извођач испоставља ситуације са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг слободе 

1. ПИБ 100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46,  Народна банка, 

Управа за трезор. 
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Порески  дужник је Наручилац, сходно одредбама Закона о порезу на додату 

вредност („Службени гласник Републике Србије“ број 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 

93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15).  

Извођач испоставља ситуације без исказаног ПДВ-а. 

 Количине и квалитет извршених послова Извођача контролисаће и пратиће 

Надзорни орган у виду овере грађевинске књиге, грађевинског дневника и других 

докумената, а што ће представљати основ за признавање извршене реализације Уговора 

као и испостављања ситуација. 

  

Члан 5. 

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора, преда 

наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 

безусловна, неопозива и платива на први позив без приговора. Банкарска гаранција за 

добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, 

са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити 

банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Извођач не буде извршавао 

своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска 

гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 

промењену месну надлежност за решавање спорова. Извођач може поднети гаранцију 

стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 

кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

 

Члан 6. 

Извођач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке, преда 

Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року издату у висини 

од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а, са роком важности најмање десет 

дана дужим од гарантног рока. 

 

Члан 7. 

 Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ 

(словима:________________) дана рачунајући од дана увођења у посао. 

 Извођач се сматра уведеним у посао сачињавањем записника о увођењу у посао. 

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, што 

стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, 

Наручилац има право да затражи од Извођача да предузме потребне мере којима се 

обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом 

грађења. 

 

Члан 8. 

Извођач има право да зехтева продужење рока за извођење радова у случају у коме 

је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи 

радове. 

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење 

рокова, сматрају се нарочито: 

1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време 

неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2) мере предвиђене актима надлежних органа; 
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3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документациком; 

4) закашњење увођења Извођача радова у посао; 

5) непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није 

знао нити је могао знати да се морују извести. 

 

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  

року од 8 дана од дана када је Извођач  затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу 

рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено 

упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење 

изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за 

завршетак радова. 

 Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач писмено подноси 

Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре 

истека коначног рока за завршетак радова.  

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу 

са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. 

Закона. 

            У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад 

више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

 Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 

уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 

 

Члан 9. 

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати 

Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 процената) од укупно уговорене 

вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења, а највише до 10 % укупно уговорене 

вреднсти без ПДВ-а. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 10 % од 

укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор. 

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка 

Извођача, умањењем испоставњене фактуре. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова 

претрпео какву штету, може захтевати од Извођача и потпуну накнаду штете, независно од 

уговорене казне и заједно са њом. 

 

Члан 10. 

Извођач се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким  

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку  преда Наручиоцу 

радова,  као и : 

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању  

                         одговорног  Извођача радова;     

- све радове изведе на основу општих правила посла и струке, а све у складу 

са важећим законским актима и прописима који су предметни за уговорене 

радове по овом Уговору; 

- преда Наручиоцу оверени динамички план на који даје сагласност 

Наручилац; 

- обезбеди безбедност свих лица на градилишту (радника, запослених, 

странака и опреме) и одговарајуће обезбеђење складишта својих 

материјала и слично, тако да Наручилац  буде ослобођен свих 

одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа 

о заштити животне средине, тако и радно-правних прописа за време 

укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручилоцу; 
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-  да обезбеди довољну стручну радну снагу на градилишту и благовремену    

испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором 

преузетих радова; 

- на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу; 

- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и  

                         квалитета употребљеног материјала; 

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова  

датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од 

конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или 

поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, 

опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у 

доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни 

материјал, који је настао као последица извођења предметних радова; 

- сноси транспортне трошкове; 

- да о свом трошку отклони све штете које нанесе  

- у року од 8 календарских дана од дана пријаве градилишта осигура радове, 

материјал и опрему  од уобичајених ризика до њихове пуне вредности 

(осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања, 

оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова, 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико  

се утврде неправилности и недостаци; 

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим 

да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора 

да приступи у року од 5 дана; 

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног  

материјала, инсталација и опреме; 

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио  

           радове и да је спреман за њихову примопредају 

 

 Извођач је одговоран и обавезан за спровођење мера заштите од пожара и заштите 

на раду приликом извођења радова предвиђених овим уговором, а у складу са Законом и то 

за све време припреме и извођења радова.  

 Извођач се такође обавезује да ће у случајевима ванредних догађаја који буду 

проузроковали оштећења на инфраструктури и опреми из делокруга радова по овом  

уговору, а која директно утичу на безбедност људи – грађана, иста хитно отклонити о свом 

трошку и о истима одмах обавестити Наручиоца. 

 

Члан 11. 

 Наручилац се обавезује да: 

- изврши обезбеђење плаћања по члану 3. и 4. овог  Уговора;  

- прибави све потребне дозволе и сагласности од надлежних државних    

органа; 

- даје стручна објашњења за извршење радова на захтев Извођача; 

- именује надзорни орган; 

- уведе Извођача у посао; 

            Наручилац ће писмено обавестити Извођача о лицу које ће вршити стручни надзор 

уз обавезно достављање решења о вршењу надзора, фотокопију лиценце и контакт телефон 

надзорног органа.  

            Стручним надзором се обезбеђује: 
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- контрола да ли се радови изводе према одобрењу за изградњу и 

техничкој документацији на основу које је извршена пријава почетка 

радова, 

- контрола и провера квалитета извођења свих врста радова и примену 

прописа, стандарда и техничких норматива, те контролу количина 

према пројектној документацији, 

- провера да ли постоје докази о квалитету материјала (атести), 

- контрола да ли се радови изводе према уговореној динамици о чему ће 

благовремено обавештавати Наручиоца, 

- давање упутстава Извођачу радова, 

- сарадња са пројектантом ради решавања  технолошких и 

организационих решења за извођење радова и решавање других питања 

која се појаве у току извођења радова. 

 

Члан 12. 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински  

дневник. 

Извођач је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима  

надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене 

примедбе и то на сопствени трошак. 

 

Члан 13. 

Извођач је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних 

ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу 

полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења 

радова. 

Извођач је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности 

за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, 

са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским 

прописима. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је дужан да достави, пре 

истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом 

осигурања. 

 

Члан 14. 

Извођач гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са 

уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују 

њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену 

уговором. 

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 24 месеца и рачуна се од датума 

примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са 

гарантним роком произвођача рачунајући од дана потписивања записника о примопредаји 

радова, с тим што је Извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача 

опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова. 

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току 

гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у 

погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од 

стране Наручиоца. 

Независно од права из гаранције, Наручилац има право да од Извођача  захтева 

накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње 

материјала неодговарајућег квалитета. 
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Члан 15. 

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте 

који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са 

пројектном документацијом. 

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од 

акредитоване лабораторије за тај тип материјала. 

 Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 

техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора 

меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

 Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 

Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 

 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 

објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача  да поруши изведене радове и да их о 

свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним 

одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да 

ангажује друго лице на терет Извођача. 

 Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом 

којим се уређује планирање и изградња.  

 Извођач се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при 

извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 

 

Члан 16. 

 Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се коначним 

обрачуном на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране 

стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишкова радова, члан 9. став 1. тачка 5) Посебних узанси о грађењу /Службени лист СФРЈ 

18/77) Извођач је дужан да застане са извођењем вишка радова и писано (уписом у 

грађевински дневник) обавести стручни надзор Наручиоца и Наручиоца. 

По добијању писане сагласности (уписом у грађевиснки дневник од стране 

стручног надзора Наручиоца) Извођач ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност 

вишкова радова не прелази 10 % од укупно уговореног износа. 

Извођење вишкова  радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова. 

На обрачун евентуалних вишкова и мањкова радова количина примениће се 
јединичне цене из уговора, о чему ће се сачинити анекс уговора.  

  

Члан 17. 

 Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а 

дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

 Примопредаја радова се врши најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка 

радова. 

 Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 

преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те 

недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони 

у споразумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог 

лица на терет Извођача. 

 Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити 

по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача примити на 

коришћење изведене радове. 

 



Град Суботица, Градоначелник, Електро радови на стубовима расвете на  

Градском стадиону, ЈН П 23/16 

 

33/59 

Члан 18. 

 Извођач се обавезује да Наручиоцу истовремено са записником о примопредаји 

изведених радова преда оригиналну банкарску гаранцију за отклањање недостатака  у 

гарантном року, безусловну, неопозиву и плативу на први позив без приговора и то у 

износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а са роком важности најмање 30 дана дужим 

од уговореног гарантног рока. 

Уколико Извођач у наведеном року не обезбеди и преда Наручиоцу гаранцију из 

претходног става Наручилац ће активирати банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

Банкарска гаранција треба да гласи на Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. 

ПИБ 100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46,  Народна банка, Управа 
за трезор. 

 

Члан 19. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач 

касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана. 

 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени 

радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном 

у понуди Извођача радова, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора. 

 Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу 

грађевинског дневника утврди да Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 

(петнаест) календарских дана као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-

техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова. 

 Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за 

његову реализацију. 

 Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било 

предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно 

изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором. 

 Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и 

доставља се другој уговорној страни. 

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува 

од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно 

изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова 

и надзорног органа. 

 

Члан 20. 

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе 

околности на које Извођач није могао да утиче, а које се односе на: 

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време 

неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа; 

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени 

техничком документациком; 

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 

5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није 

знао нити је могао знати да се морају извести. 

 

Члан 21. 

 На питања која овим уговором нису посебно утврђена,  примењују се одговарајуће 

одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебнеузансе 

о грађењу, као и других позитивних законских порписа из ове области. 
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Члан 22.  

Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности, 

сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са 

одредбама Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015). 

Измена и допуна Уговора не односи се на јединичне цене, које морају бити фиксне 

током важења Уговора. 

 

Члан 23. 

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно.  

У случају немогућности споразумног решења спорних питања уговара се 

надлежност Суда у Суботици. 

 

Члан 24. 

Уговор је сачињен у осам  истоветних примерака од којих Наручилац задржава  

шест примерака, а Извођач два примерка. 

 

Члан 25. 

 Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране.  

 

Члан 26. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 

уговорне одредбе представљају израз њихове стварне воље. 

 

 

 

         ЗА ИЗВОЂАЧА                                                  ЗА НАРУЧИОЦА 

 

________________________                     ______________________ 

                                                                                                                   Градоначелник                                                                                                         

директор                                                                                                     Богдан Лабан 

 

                                  

Модел уговора мора да буде попуњен, поtписан од сtране одговорног лица и оверен 

печаtом Понуђача, чиме поtврђује да прихваtа елеменtе модела уговора.  

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у модел 

уговора морају биtи наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
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VIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ  

      САЧИЊЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви документи се подносе на 

српском језику. У случају да је неки документ издат на неком другом језику, 

понуђач је дужан да приложи оверени превод на српском језику, од стране судског 

тумача. 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти 

или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача и 

контакт телефон.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 

заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Град Суботица, Градоначелник, Суботица, Трг 

слободе 1, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку електро радова на стубовима 

расвете на Градском стадиону – ЈН П 23/16 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се може 

и лично предати у Градској управи, Суботица, Трг слободе 1, у Градском услужном 

центру, пријемно место 16. или 17.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у 

којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 

понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 

наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 

наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење 

понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 

подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по 

окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је 

поднета неблаговремено. 

    Понуда мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном 

документацијом. 

Понуду потписују особа или особе које су овлашћене да потпишу понуду у 

име подносиоца понуде.  

Понуђач доставља оригинал понуде, читко попуњен и без исправки. 

Уколико постоје исправке морају бити парафиране од лица које је потписало 

понуду.  

 

Понуда мора да садржи попуњен, оверен и потписан: 

 Образац број 1 – Образац понуде 

 Образац број 2 – Образац изјаве о поштовању обавеза за понуђача 

 Образац број 3 – Образац изјаве о поштовању обавеза за подизвођача 

                                         (у случају да има подизвођача) 
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 Образац број 4 – Образац трошкова припреме понуде (није обавезно) 

 Образац број 5 – Образац изјаве о независној понуди 

 Образац број 6 – Структура цене  

 Образац 7 – Потврда о раније извршеним уговорима 

 Модел уговора  

 Предмер радова  

 Докази за обавезне услове 

 Докази за додатне услове 

 Банкарска гаранција за озбиљност понуде 

 Писмо о намерама за издавање гаранције за добро извршење посла  

 Писмо о намерама за издавање гаранције за отклањање грешака у гарантном 

року  

 Споразум за представника групе понуђача (у  случају да понуду подноси 

група понуђача)  

 

3. ПАРТИЈЕ  

 

Предметна набавка није обликована по партијама. 
 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 

своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 

документа накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град 

Суботица, Градоначелник, Суботица, Трг слободе 1, са назнаком: 

 ,,Измена понуде за јавну набавку електро радова на стубовима расвете 

на Градском стадиону – ЈН П 23/16 - НЕ ОТВАРАТИ  или 

„Допуна понуде за јавну набавку електро радова на стубовима расвете 

на Градском стадиону – ЈН П 23/16 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

“Опозив понуде за јавну набавку електро радова на стубовима расвете 

на Градском стадиону – ЈН П 23/16 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку електро радова на стубовима 

расвете на Градском стадиону  – ЈН П 23/16 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

   

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да 

мења своју понуду. 
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО 

ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може 

учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси 

понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 

подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 

понуде (Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, 

као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и 

понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 

уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у 

складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 

бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 

на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 

1) и 2) ЗЈН и то податке о:  

 

 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 

поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем 

и 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 

уговора 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који 

су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како 

се доказује испуњеност услова (Образац изјаве). 
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Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун 

задругара или заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са 

законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из 

поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно 

одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање ће се вршити након испостављања оверених месечних ситуација и 

оверене окончане ситуације у року до 45 календарских дана рачунајући од дана 

пријема оверених ситација од стране Наручиоца.  

 Извођач испоставља ситуације без исказаног ПДВ-а, сходно члану 9. и 10. 

Закона о порезу на додату вредност (“Службени гласник Републике Србије” број 

84/04, 86/04 исправка, 61/05, 61/07, 93/07, 108/13, 68/14 – др. Закон 142/14).” 

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова. 

Извођач радова испоставља фактуру са назнаком Град Суботица, Трг 

слободе 1, ПИБ: 100444843, матични број: 08070695, рачун број: 840-27640-46, 

Народна банка Србије, Управа за трезор.                

 

9.2. Захтев у погледу рока завршетка радова 

Рок за извођење радова је 60 дана од дана увођења Извођача у посао. 

Извођач се сматра уведеним у сачињавањем записника о увођењу у посао. 

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 

облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 

мењати понуду. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И 

ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату 

вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији 

предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 

пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати, до коначне реализације уговора.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити 

у складу са чланом 92. Закона. 

Попуст на понуђену цену није дозвољен. 
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11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 

ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 

Понуђач је дужан да уз понуду достави: 

 11.1.  банкарску гаранцију за озбиљност понуде у укупној вредности од 

минимум 10% од понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења од најмање три 

дана дужим од рока важења понуде. Гаранција мора бити неопозива, 

безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранције морају бити у 

потпуности усаглашени са конкурсном документацијом. Понуђач може 

поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 

рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 

ранг). Гаранција треба да гласи на Наручиоца. Наручилац ће уновчити 

гаранцију дату уз понуду уколико понуђач након истека рока за подношење 

понуда мења или повуче своју понуду, уколико изабрани понуђач без 

оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му 

је уговор достављен на потпис и уколико изабрани понуђач не поднесе 

банкарску гаранцију за добро извршеље посла у складу са захтевима из 

конкурсне документације. Наручилац ће вратити банкарске гаранције за 

озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 

закључењу уговора са изабраним понуђачем; 

 

11.2. оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције 

за добро извршење посла у укупној висини од 10% укупно понуђене цене без 

ПДВ-а, насловљено на Наручиоца; 

 

 

11.3. оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције 

за отклањање грешака у гарантном року у укупној висини од 10% укупно 

понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на Наручиоца. 

 

Изабрани понуђач доствља : 

 

11.4. Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се 

обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора, преда наручиоцу 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 

безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла 

издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком 

важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 

понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 

предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне 

услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 

решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој 

банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 

3 (инвестициони ранг). 
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11.5. Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року – Извођач 

се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке, преда Наручиоцу 

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року издату у висини од 

10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а, са роком важности најмање 

десет дана дужим од гарантног рока. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 

СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И 

ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац 

ставља на располагање. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 

укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације”, ЈН П 

23/16”, заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Град 

Суботица, Градоначелник, Трг слободе 1, 24000 Суботица, или путем електронске 

поште на e-mail: javnenabavke@subotica.rs. 

Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима путем електронске поште на email: javnenabavke@subotica.rs радним 

даном у току трајања радног времена наручиоца од 07,00 часова до 15,00 часова, 

примљени захтев ће се евидентирати са датумом када је и примљен. 

Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима путем електронске поште на е-

mail: javnenabavke@subotica.rs  радним даном након истека радног времена 

наручиоца, то јест након 15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати код 

наручиоца следећег радног дана. 

Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима путем електронске поште на e-mail: javnenabavke@subotica.rs   у 

данима када наручилац не ради, (викендом или у данима државног 

празника)  примљени захтев ће се евидентирати првог  радног дана у току трајања 

радног времена наручиоца од 07,00 часова до 15,00 часова. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 

понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 

мења нити да допуњује конкурсну документацију.  

mailto:javnenabavke@subotica.rs
mailto:javnenabavke@
mailto:javnenabavke@
mailto:javnenabavke@
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Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 

понуде телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин 

одређен чланом 20. ЗЈН, и то: 

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 

наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца 

или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна 

је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што 

је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено 

достављање. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да 

у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је 

потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 

наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, 

односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 

подизвођача.  

  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 

грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

  У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 

цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ 

ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 

заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном 

поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 

поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 

набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 

поштом на e-mail: javnenabavke@subotica.rs, или препорученом пошиљком са 

повратницом на адресу наручиоца. 

Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем 

електронске поште на e-mail: javnenabavke@subotica.rs радним даном у току 

трајања радног времена наручиоца од 07,00 часова до 15,00 часова, примљени 

захтев ће се евидентирати са датумом када је и примљен. 

Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем 

електронске поште на e-mail: javnenabavke@subotica.rs  радним даном након 

истека радног времена наручиоца то јест након 15 часова, примљени захтев ће 

се евидентирати код наручиоца следећег радног дана. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О 

поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 

два дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 

позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 

сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 

седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН 

указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац 

исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 

пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног 

става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока 

за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. 

ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за 

подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке 

на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 

у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 

познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 

а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 

од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 

радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати 

приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 

јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

mailto:javnenabavke@subotica.rs
mailto:javnenabavke@subotica.rs
mailto:javnenabavke@subotica.rs
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2) назив и адресу наручиоца;  

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 

наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 

7) потпис подносиоца.  

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати 

таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, 

објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) 

ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи 

следеће елементе:  

         (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 

да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 

средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија 

може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног 

од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 

провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; Град Суботица, Градоначелник; јавна набавка број ЈН П 

23/16;  

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  

 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства 

финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све 

елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних 

наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 

отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који 

се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници 

јавних средстава), или 
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4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 

елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце 

захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун 

код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 159. ЗЈН.  

 

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен 

уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити 

уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 

112. став 2. тачка 5) Закона.  

 

18. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Рок за подношење понуде је 19.01.2017. године до 11,00 часова. 

 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца 

најкасније до 19.01.2017. године до 11,00 часова без обзира на начин достављања. 

 

19. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

Јавно отварање понуда отпочеће 19.01.2017. године у просторијама 

Наручиоца, у Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 12,00 часова, у Старој 

Градској кући, други спрат, у канцеларији 211-2. 

Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. 

Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који присуствују 

отварању понуда дужна су да предају Комисији за јавне набавке овлашћење за 

заступање понуђача. 

Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и 

овлашћени представници понуђача. 

 

 20. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

 

Наручилац ће одбити понуду ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

3) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама наручилац доноси одлуку о 

обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда или 

уколико нису испуњени услови за доделу уговора. 
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Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и 

доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и 

који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је 

престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у 

току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 

 

Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено 

образложити, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и доставити понуђачима 

у року од три дана од дана доношења одлуке. 

 

Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о 

трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама. 
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IX ПРЕДМЕР РАДОВА 

 

 
PREDMER RADOVA – Elektroradovi na stubovima rasvete na Gradskom 

stadionu 
  Objekat :    Gradski stadion 

Mesto:        Subotica, 

      A     NAPAJANJE OBJEKTA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM  

    R.br. Opis radova 

j.m. količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

1 Trasiranje, mašinski i po potrebi ručni iskop rova za 

kablovski vod u zemljištu III i IV kategorije dimenzija 

0,4x0,8 m. Komplet sa zatrpavanjem sa nabijanjem 

zemlje u slojevima i odvozom viška zemlje sa trase na 

najbližu deponiju udaljenosti do 5 km. Pre iskopa 

pribaviti snimke podzemnih instalacija. Prilikom iskopa 

obratiti posebnu pažnju na druge podzemne instalacije 

kako ne bi došlo do njihovog oštećenje. U slučaju 

oštećenja sve troškove snosi Izvođač radova. m³ 280.00 

  2 Izrada podloge za zaštitne cevi kablovske kanalizacije, 

komplet sa isporuka potrebnog materijala. Podloga se 

izvodi od mršavog betona MB15 debljine 10 cm u dnu 

kanala širine 60 cm. m³ 40.00 

  3 Mašinsko prosecanje postojećih asfaltnih i betonskih 

površina debljine 10-15 cm u širini od 60 cm. Razbijanje 

izvršiti mahanizovanim i ručnim alatom sa odvozom šuta 

na deponiju do 5 km udaljenosti, komplet sa dovođenjem 

oštećenih površina, trotoara i saobraćajnica u prvobitno 

stanje. m² 120.00 

  4 Isporuka i ugradnja PVC cevi Ø 110 mm, za zaštitu 

kablova, za uvod napojnih kablova u energetske razvodne 

ormane, trafo stanicu i u reflektorske stubove. m 220.00 

  5 Isporuka i ugradnja PVC ili okiten cevi Ø  40 mm (50 

mm), za zaštitu kablova, za uvod napojnih i signalnih 

kablova. m 800.00 

  6 Isporuka i ugradnja -oblaganje kablova i PVC cevi 

kablovske kanalizacije sitnim peskom granulacije 0-4 nim 

"Moravac" ili odgovarajuće___________________) ili 

agregatom tzv. "nula". m³ 120.00 

  7 Isporuka potrebnog materijala i polaganje napojnih 

kablova tipa PP00-AS 3x95+50 mm2 ili 

odgovarajuće_________________. Kablovi se polažu od 

NN bloka TS 20/0,4 do +RO1 (rasvetni stub 1). Kablovi 

se polažu slobodno u kablovski rov i kroz cevi. U poziciju 

ulazi isporuka potrebnog materijala za izradu suvih 

kablovskih završnica i povezivanje kablova na oba kraja. 

Obračun po dužnom metru položenog kabla. m 162.00 
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8 Isporuka potrebnog mateiijala i polaganje napojnih 

kablova tipa PP00-AS 3x150+70 mm2 ili 

odgovarajuće_____________________________. 

Kablovi se polažu od NN bloka TS 20/0,4 do +RO2 

(rasvetni stub 2). Kablovi se polažu slobodno u kablovski 

rov i kroz cevi. U poziciju ulazi isporuka potrebnog 

materijala za izradu suvih kablovskih završnica i 

povezivanje kablova na oba kraja. Obračun po dužnom 

metru položenog kabla. m 252.00 

  9 Isporuka potrebnog materijala i polaganje napojnih 

kablova tipa PP00-AS 3x185+95 mm2 ili 

odgovarajuće________________________________. 

Kablovi se polažu od NN bloka TS 20/0,4 do +RO3 

(rasvetni stub 3). Kablovi se polažu slobodno u kablovski 

rov i kroz cevi. U poziciju ulazi isporuka potrebnog 

materijala za izradu suvih kablovskih završnica i 

povezivanje kablova na oba kraja. Obračun po dužnom 

metru položenog kabla. m 292.00 

  10 Isporuka potrebnog materijala i polaganje napojnih 

kablova tipa PP00-AS 3x150+70 mm2 ili 

odgovarajuće________________________________. 

Kablovi se polažu od NN bloka TS 20/0,4 do +RO4 

(rasvetni stub 4). Kablovi se polažu slobodno u kablovski 

rov i kroz cevi. U poziciju ulazi isporuka potrebnog 

materijala za izradu suvih kablovskih završnica i 

povezivanje kablova na oba kraja. Obračun po dužnom 

metru položenog kabla. m 382.00 

  11 Isporuka potrebnog materijala i polaganje napojnog kabla 

tipa PP00 37x1.5 mm2 ili 

odgovarajuće_________________________________. 

Kabal se polaže od +RO1, +RO2, +RO3 I +RO4 do 

komandnog ormana koji se nalazi u prostoriji na zapadnoj 

tribini. Kabal se polaže slobodno u kablovski rov i kroz 

cevi. U poziciju ulazi isporuka potrebnog materijala za 

izradu suvih kablovskih završnica za 4 kabl voda i 

povezivanje kablova na oba kraja. Obračun po dužnom 

metru položenog kabla. m 820.00 

  12 Isporuka potrebnog materijala i polaganje napojnog kabla 

tipa PP00-A 4x25 mm2 ili 

odgovarajuće__________________________________. 

Kabl se polaže od RO-DEA do +RO1, +RO2, +RO3 i 

+RO4. Kabl se polaže slobodno u kablovski rov i kroz 

cevi. 

U poziciju ulazi isporuka potrebnog materijala za izradu 

suvih kablovskih završnica za 4 kabl voda i povezivanje 

kablova na oba kraja. Obračun po dužnom metru 

položenog kabla. m 920.00 

  13 Isporuka potrebnog materijala i polaganje kabla tipa PP00 

5x2.5 mm2 ili odgovarajuće_______________________. 

Kabl se polaže ocl RO-DEA do RO-E2. Kabal se polaže 

slobodno u kablovski rov i kroz cevi. U poziciju ulazi 

isporuka potrebnog materijala za izradu suvih kablovskih m 110.00 
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završnica za 4 kabl voda i povezivanje kablova na oba 

kraja. Obraćun po dužnom metru položenog kabla. 

14 Isporuka potrebnog materijala, polaganje i povezivanje 

Fe/Zn trake 25x4 mm, za vezu združenog uzemljenja TS 

20/0,4 i uzemljivača objekta stadiona i uzemljivača 

reflektorskih stubova. Traka se polaže u gotov rov pored 

energetskih kablova. m 750.00 

  15 Isporuka i poslavljanje po trasi položenog kablovskog 

voda, upozoravajuće trake od PVC-a sa natpisom 

"PAŽNJA ENERGETSKI KABL" (Oznaka prema JUS-u 

KB.OZ.80). m 800.00 

  16 Isporuka i postavljanje kablovskih tablica (oznaka na 

krajevima kablova) sa utisnutim tipom, presekom i 

lokacijom napojnog objekta na drugom kraju. kom 22.00 

  17 Isporka i poslavljanje na betonske temelje slandardnih 

kablovskih oznaka, komplet sa betonskim temeljem za: 

  

  

- trasa kabla KB.OZ.40    kom 4.00 

- skretanje trase kabla KB.OZ.70 kom 8.00 

- oznaka krajeva kablovskih cevi KB.OZ.50 kom 16.00 

Obračun po kompletu kpl 1.00 

  18 Naponsko ispitivanje kabl voda 0,6/1 kV, sa izolacijom 

od poli-mernih materijala i izdavanje atesta. Ispitivanje 

izvesti jednosmernim naponom 6 kV (ili naizmeničnim 

naponom 1 kV) u trajanju od 15(5) minuta i puštanje kabl 

vodova pod napon. kom 11.00 

  19 Geodetsko snimanje trase položenih napojnih kabl 

vodova sa posebno označenim mestima ukrštanja sa 

drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama, 

spojnim mestima, kablovskom kanalizacijom sa izradom 

kopije plana i izdavanjem potvrde o izvršenom snimanju 

od nadležne Geodetske Uprave. Geodetski snimak se 

pridružuje katastru podzemnih instalacija. pauš 1.00 

  20 Troškovi nadležne "Elektrodistribucije" oko 

obezbedivanja uslova za bezbedno izvođenje radova (rad 

u beznaponskom stanju). pauš 1.00 

  21 Projekat izvedenog stanja trasa spoljnjih napojnih kablova 

na osnovu stvarno izvedenih radova i geodetskog snimka 

podzemnih kabl vodova. Projekat izraditi u tri primerka. pauš 1.00 

    UKUPNO:   

B ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA 

    1 Isporuka, montaža i povezivanje serijskog razvodnog 

ormana za glavni dovod, upravljačku i skolopnu opremu i 

prigušnice za osvetljenje stadiona sa stubova  

- zapadna tribina +RO2 i +RO3. Ormani se sastoje od 

sledećih polja: 

    1.1 Polje+N1-Napajanje: Samostojeći razvodni ormar 

približnih dimenzija (2000x800x400) mm (VxŠxD), 

izraden ocl dva puta dekapiranog lima debljine ne manje 

od 1.5mm, u stepenu zaštite IP65, boje RAL7035, sa 

metalnom montažnom pločom debljine 3mm, SCHRACK 
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KS208040 ili odgovarajuće _______________________. 

Orman je za spoljnu montažu sa krovićem. Postavlja se na 

odgovarajuće metalno postolje visine 100 mm. Orman 

poseduje samoepljivi džep za smeštaj projektne 

dokumentacije. Nephodno je obezbediti mogućnost 

zaključavanja razvodnog ormara tipskim ključem. U 

ormar se ugrađuje sledeća oprema: 

- Tropolni kompaktni prekidač snage (MCCB),       koi11 

1 MC2, ln=250A, podesive prekostrujne zaštite u opsegu 

200-250A, podesive kratkospojne zaštite u opsegu (6-

10)xln, sa termomagnetskom zaštitnomjedinicom (A), 

maksimalne podnosive struje kratkog spoja 50 kA, sa 

daljinskim okidačem, MC225231, SCHRACK ili 

odgovarajuće______________________________. kom 1.00 

- trafo 230/230V 400VA kom 1.00 

- odvodnik prenapona 0.4kV "Schrack" ili 

odgovarajuće__________________________ kom 3.00 

- Minijaturni zašlitni prekidač osigurač kom 10 BMS0 B 

25/1, 6 kA sl. tipu "SCHRACK" ili 

odgovarajuće___________________, jedno-polni, 4-25A kom 10.00 

- Minijaturni zaštitni prekidač osigurač kom 10 BMS0 G 

25/1, 6 kA "SCHRACK" ili 

odgovarajuće___________________, jedno-polni, 6-25A kom 10.00 

- Termostal za kontrolu ventilntora, monlaza nn     koni 1 

DIN šinu, IP30, podesiva ternperatura 0 do 60 stepeni, 

1NO kontakt, IUK08566, SCHRACK ili 

odgovarajuće________________________________ kom 1.00 

- Svetlosna sklopka TEMPUS LUX (5-500 Lx), 

1NO, BZ27711, SCHRACK ili odgovarajući 

___________________________________, sa folo sen- 

zorom opremljenim priklj. kablom L=5 m. kom 1.00 

- Grebenasti prekidač izbomi, 1 p, sa tri položaja (1-0-2), 

M10H SMA U1 SCHRACK ili odgovarajući 

___________________, ugradnja u ormanu na DIN šinu. kom 1.00 

- Minijatumi rele sl. tipu PT3-3 sa 3 preklopna 

kontakta, com. 230 VAC, komplet sa podnožjem 

SCHRACK ili odgovarajući_______________________. kom 1.00 

- Ventilator napona napajanja 230 VAC, nominalni 

protok vazduha 165 m3/h, 1P54, sličan tipu 

IUKNF5523A proizvođača SCHRACK ili 

odgovarajući_____________________. Montaža na 

donjoj žaluzini. kom 1.00 

- Žaluzina za ventilaciju ormana PVC, pribl. 

dimenzija 250x250 mm, SCHRACK ili odgovarajući 

_____________________________. 

Montaža u donjoj i gornjoj zoni vrata. kom 2.00 

 - Svetiljka fluo nadgradna 18W, MIROR ili 

odgovarajući_______________ sa prekidačem, 

LI90000017, SCHRACK ili odgovarajući_____________ kom 1.00 

- Nadgradna servisna utičnica, monofazna Satnica 

zaštitnim kontaktom, 16A, montaža na DIN šinu u 

ormanu, kom 1.00 
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   Sve komplet sa atestima, sa oznakom ce ("Conformité 

européenne") sa Cu-sabirnicama, Pg uvodnicama 

provodnicima za šemiranje, stezaljkama u dovodu i 

odvodu, natpisnim pločica-ma i svim ostalim potrebnim 

sitnirn spojnim i montažnim materija-lom i jednopolnim 

šemama. Svi izvodi dole. kpl 2.00   

1.2 Polje +N2- Napajanje: Samostojeći razvodni ormar 

približnih dimenzija (2000x800x400) mm (VxŠxD), 

izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine ne manje 

od 1.5mm, u stepenu zaštite IP65, boje RAL7035, sa 

metalnom montažnom pločom debljine 3mm, sličan tipu 

SCHRACK KS208040 ili 

odgovarajuće___________________________________. 

Ormar je za spoljnu montažu sa krovićem. Postavlja se na 

odgovarajuće metalno postolje visine 100 mm. Ormar 

poseduje samolepljivi džep za smeštaj projektne 

dokumentacije. Nephodno je obezbediti mogućnost 

zakIjučavanja razvodnog ormara tipskim ključem. U 

ormar se ugrađuje sledeća oprema: 

  

  

- Rastavljač Gr 00/125 sa tri nožasta osigurača NV00 25A 

"Schrack" ili odgovarajuće_________________________ 

 kom 2.00 

- Rastavljač Gr 00/125 na tri nožasta osigurača NV00 

63A "Schrack" ili odgovarajuće____________________ 

 kom 1.00 

- Rastavljač Gr 00/125 sa tri nožasta osigurača NV00 80A 

"Schrack"160/80A ili odgovarajuće_________________ 

 kom 4.00 

- Tropolni kontaktor ln=65A, AC3, com. 230  VAC, vel. 

3 LSD36533 SCHRACK ili odgovarajuće___________. 

 kom 4.00 

- Tropolni konlaktor ln=40A, AC3, corn. 230  VAC, vel. 

2 LSD24033 SCHRACK ili odgovarajuće___________. 

 kom 1.00 

- Tropolni kontaktor ln=25A, AC3, com. 230 VAC,vel. 0 

LSD02533 SCHRACK ili 

odgovarajuće_________________________. 

 kom 1.00 

- Blok pomoćnih kontakata za LSD kontaktore,  

3NO+1NC LSZ0D131, SCHRACK ili 

odgovarajuće_________________________ 

 kom 6.00 

- Tropolni kontaktor ln=25A, AC3, com. 230  VAC, vel. 

0 LSD02533 SCHRACK ili 

odgovarajuće_________________________ 

 kom 2.00 

- Mehanička blokada sa 2NC pom. Kontakta za  

kontaktore vel. 0-3 LSD0VV002 ili 

odgovarajuće_________________________ 

 kom 1.00 
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- Pomoćni kontakt 1NO, za prednju montažu na kontaktor 

vel. 0-12,  LSZ0D010 Schrack ili 

odgovarajuće_________________________ kom 4.00 

   

  

- Pomoćni kontakt 1NC, za prednju montažu na kontaktor 

vel. 0-12,  LSZ0D001 Schrack ili 

odgovarajuće_________________________ 

 kom 4.00 

- Minijaturni zaštitni prekidač - automatski osigurač, 

dvopolni, nazivne struje 20A, k-ke okidanja C, prekidne 

moći 6 kA prema EN60898,  BM617220, SCHRACK ili 

odgovarajuće_________________________ kom 53.00 

- Minijaturni zaštitni prekidač- osigurač       

BMS0 C 25/1, 6 kA sl. tipu "SCHRACK" ili 

odgovarajuće_________________________, jednopolni, 

C6-25. kom 10.00 

- Minijaturni zaštitni prekidać- osigurač sl. tipu BMS0 C 

25/1, 6 kA "SCHRACK" ili 

odgovarajuće_________________________, jeclnopolni, 

C4-25. kom 10.00 

- Ventilator napona napajanja 230 VAC, nomi-        

nalni protok vazduha 165 m3/h, 1P54, IUKNF5523A 

proizvođača SCHRACK ili 

odgovarajuće_________________________. Montaža na 

clonjoj žaluzini. kom 1.00 

- Žaluzina za ventilaciju ormana PVC, pribl. dimenzija 

250x250 mm, sl. Tipu SCHRACK ili 

odgovarajuće_________________________. 

Montaža u donjoj i gornjoj zoni vrata. kom 2.00 

- Svetiljka fluo nadgradna 18W, MIROR ili 

odgovarajuće_________________________ sa 

prekidačem, LI90000017, SCHRACK ili 

odgovarajuće_________________________ 

 kom 1.00 

- Nadgradna servisna utičnica, monofazna sa zaštitnim 

kontaktom, 16A, montaža na DIN šinu u ormanu. kom 1.00 

Sve komplet sa atestima, sa oznakom ce ("Conformité 

européenne") sa Cu-sabirnicama, Pg uvodnicama 

provodnicima za šemiranje, stezaljkama u dovodu i 

odvodu, natpisnim pločica-ma i svim ostalim potrebnim 

sitnim spojnim i montažnim materijalom i jednopolnim 

šemama. Svi Izvodi dole. kpl 2.00 
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1.3 Polja +N3, +N4, +N5, +N6 i +N7 - Prigušnice za 

rellektore: Samostojeći razvodni ormar približnih 

dimenzija (2000x800x400) mtn (VxŠxD), izrađen od dva 

puta dekapiranog lima debljine ne manje od 1.5inui, u 

stepenu zaštite IP65, boje RAL7035, sa metalnom 

montažnom pločom debljine 3mm, SCHRACK 

KS208040 ili 

odgovarajuće_________________________. Ormar je za 

spoljnu montažu sa krovićem. Postavlja se na 

odgovarajuće metalno postolje visine 100 mm. Ormar 

poseduje samolepljivi džep za smešlaj projektne 

dokumentacije. Nephodno je obezbediti mogućnost 

zaključavanja raz-vodnog ormara tipskim ključem. U 

ormar se ugrađuje sledeća oprema: 

     - Ventilator napona napajanja 230 VAC, nominalni 

protok vazduha 165 m3/h, 1P54, IUKNF5523A 

proizvođača SCHRACK ili 

odgovarajuće_________________________. Montaža na 

donjoj žaluzini. kom 1.00 

  

- Žaluzina za ventilaciju ormana PVC, pribl. dimenzija 

250x250 mm, SCHRACK ili 

odgovarajuće_________________________. 

Montaža u donjoj i gornjoj zoni vrata. kom 2.00 

- Svetiljka fluo nadgradna 18W, MIROR ili 

odgovarajuće_________________________      sa 

prekidačem, LI90000017, 

SCHRACK ili 

odgovarajuće_________________________ 

 - Sve komplet povezano, ispitano i pušteno u rad. kom 1.00 

Sve komplet sa atestima, sa oznakom ce ("Conformité 

européenne") sa Cu-sabirnicama, Pg uvodnicama 

provodnicima 

za šemiranje, stezaljkama u dovodu i odvodu, natpisnim 

pločicama i svim ostalim potrebnim sitnim spojnim i 

montažnim materijalom i jednopolnim šemama. Svi 

izvodi dole. kpl 10.00 

  2 Isporuka, montaža i povezivanje serijskog razvodnog 

ormana za 

glavni dovod, upravljačku i skolopnu opremu i prigušnice 

za 

osvetljenje stadiona sa stubova - istočna tribina +RO1 i 

+RO4. 

Ormani se sastoje od sledećih polja: 

    2.1 Polje+N1-Napajanje: Samostojeći razvodni 

ormar približnih dimenzija (2000x800x400) mm 

(VxŠxD), izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine 

ne manje od 1.5mm, u stepenu zaštite IP65, boje 

RAL7035, sa metalnom montažnom pločom debljine 

3mm, SCHRACK KS208040 ili 

odgovarajuće_________________________. Ormar je za 

spoljnu montažu sa krovićem. Postavlja se na 

odgovarajuće metalno postolje visine 100 mm. Ormar 
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poseduje samolepljivi džep za smeštaj projektne 

dokumentacije. Nephodno je obezbediti mogućnost 

zaključavanja razvodnog ormara tipskim kljućem. U 

ormar se ugrađuje sledeća oprema: 

- Tropolni kompaktni prekidač snage (MCCB), MC2, 

ln=250A, podesive prekostrujne zaštite u 

opsegu 200-250A, podesive kratkospojne zaštite u opsegu 

(6-10)xln, sa termomagnetskom zaštilnom jedinicom (A), 

maksimalne podnosive stru-je kratkog spoja 50 kA, sa 

daljinskim okidačem, MC225231, SCHRACK ili 

odgovarajuće_________________________. kom 1.00 

- Rastavljač Gr 00/125 sa tri nožasta osigurača   MVOO 

40A "Schrack" ili 

odgovarajuće_________________________ kom 1.00 

- trafo 230/230V 400VA kom 1.00 

  

- odvodnik prenapona 0.4kV "Schrack" ili 

odgovarajuće_________________________ 

 kom 3.00 

- Minijaturni zaštitni prekidač osigurač sl. tipu MS0 B 

25/1, 6 kA "SCHRACK" ili 

odgovarajuće_________________________, jednopolni, 

4-25A kom 10.00 

- Minijaturni zaštitni prekidač- osigurač BMSO C 25/1 ili 

odgovarajuće_________________________, 6 kA 

"SCHRACK" ili 

odgovarajuće_________________________, jedno- 

polni, 6-25A kom 10.00 

- Termostat za kontrolu ventilatora, montaža na DIN šinu, 

IP30, podesiva temperatura 0 do 60 stepeni, 1NO koniakt.  

IUK08566, SCHRACK ili 

odgovarajuće_________________________ 

 kom 1.00 

- Svetlosna sklopka TEMPUS LUX (5-500 Lx),  

1NO, BZ27711, SCHRACK ili 

odgovarajuće_________________________, sa foto sen- 

zorom opremljenim priklj. kablom L=5 m. kom 1.00 

- Grebenasti prekidač izborni, 1p, sa tri položaja(1-0-2), 

M10H SMA U1 SCHRACK ili 

odgovarajuće_________________________, ugradnja u 

ormanu na DIN šinu. kom 1.00 

- Minijaturni rele PT3-3 ili 

odgovarajuće_________________________sa 3 

preklopna        kontakta, com. 230 VAC, komplet sa 

podnožjem SCHRACK ili 

odgovarajuće_________________________ kom 1.00 

- Ventilator napona napajanja 230 VAC, nominalni 

protok vazduha 165 m3/h, 1P54, IUKNF5523A 

proizvođača SCHRACK ili 

odgovarajuće_________________________. Montaža na 

donjoj žaluzini. kom 1.00 

- Žaluzina za ventilaciju ormana PVC, pribl. dimenzija 

250x250 mm, SCHRACK ili kom 1.00 
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odgovarajuće_________________________ . 

Montaža u donjoj i gornjoj zoni vrata. 

- Svetiljka fluo nadgradna 18W, MIROR ili 

odgovarajuće_________________________ sa 

prekidačem, LI90000017, 

SCHRACK ili 

odgovarajuće_________________________ kom 1.00 

- Nadgradna servisna utičnica, monofazna 

Satnicazaštitnim kontaktom, 16A, montaža na DIN šinu u 

ormanu. kom 1.00 

Sve komplet sa atestima, sa oznakom ce ("Conformité 

européenne") sa Cu-sabirnicama, Pg uvodnicama 

provodnicima za šemiranje, stezaljkama u dovodu i 

odvodu, natpisnim pločica-ma i svim ostalim potrebnim 

sitnim spojnim i monlažnim materijalom i jednopolnim 

šemama. Svi izvodi dole. kpl 2.00   

2.2 Polje +N2- Napajanje: Samostojeći razvodni ormar 

približnih dimenzija (2000x1000x400) mm (VxŠxD), 

izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine ne manje 

od 1.5mm, u stepenu zaštite IP65, boje RAL7035, sa 

metalnom montažnom pločom debljine 3mm, SCHRACK 

KS201040 ili odgovarajuće______________________. 

Ormar je za spoljnu montažu sa krovićem. Postavlja se na 

odgovarajuće metalno postolje visine 100 mm. Ormar 

poseduje samolepljivi džep za smeštaj projektne 

dokumentacije. Nephodno je obezbediti mogućnost 

zakIjučavanja razvodnog ormara tipskim ključem. U 

ormar se ugrađuje sledeća oprema: 

  

  

- Rastavljač Gr 00/125 satri nožasta osigurača NV00 25A 

"Schrack" ili odgovarajuće_________________________ kom 3.00 

- Rastavljač Gr 00/125 sa tri nožasta osigurača NVOO 

63A "Schrack" ili 

odgovarajuće_________________________ 

 kom 1.00 

- Rastavljać Gi 00/125 sa tri nožasta osigurača NVOO 

80A "Schrack"160/80A ili 

odgovarajuće_________________________ 

 kom 3.00 

- Tropolni kontaktor ln=65A, AC3, com. 230 VAC, vel. 3 

LSD36533 SCHRACK ili 

odgovarajuće_________________________ 

 kom 3.00 

- Tropolni kontaktor ln=40A, AC3, com. 230 VAC, vel. 2 

LSD24033 SCHRACK ili 

odgovarajuće_________________________ 

 kom 1.00 

- Tropolni kontaktor ln=25A, AC3, com. 230 VAC, vel. 0 

LSD02533 SCHRACK ili 

odgovarajuće_________________________ 

 kom 1.00 

- Blok pomoćnih kontakata za LSD kontaktore, 

3NO+1NC LSZ0D131, SCHRACK ili kom 5.00 
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odgovarajuće_________________________ 

 

- Tropolni kontaktor ln=25A, AC3, com. 230 VAC, vel. 0 

LSD02533 SCHRACK ili 

odgovarajuće_________________________ 

 kom 2.00 

- Mehanička blokada sa 2NC pom. Kontakta za 

kontaktore vel. 0-3 LSD0VV002 ili 

odgovarajuće_________________________ 

 kom 1.00 

- Pomoćni kontakt 1NO, za prednju montažu na kontaktor 

vel 0-12, LSZ0D010 Schrack ili 

odgovarajuće_________________________ 

 kom 4.00 

- Pomočni konlakt 1NC, za prednju montažu na  

kontaktor vel. 0-12, LSZ0D001 Schrack ili 

odgovarajuće_________________________ 

 kom 4.00 

- Minijaturni zaštitni prekidač automatski osigurač, 

dvopolni, nazivne struje 20A, k-ke okidanja C, prekidne 

moći 6 kA prema EN60898,  BM617220, SCHRACK ili 

odgovarajuće_________________________ 

 kom 38.00 

- Minijaturni zaštitni prekidač- osigurač BMS0 C 25/1 ili 

odgovarajuće_________________________, 6 kA 

"SCHRACK" ili 

odgovarajuće_________________________ , jednopolni, 

C6-25. kom 10.00 

- Minijaturni zaštitni prekidač- osigurać BMS0 C 25/1 ili 

odgovarajuće_________________________, 6 kA 

"SCHRACK" ili 

odgovarajuće_________________________, jednopolni, 

C4-25. kom 10.00 

- Ventilator napona napajanja 230 VAC, nominalni 

protok vazduha 165 m3/h, 1P54, IUKNF5523A 

proizvođača SCHRACK ili 

odgovarajuće_________________________. Montaža na 

donjoj žaluzini. kom 1.00 

- Žaluzina za ventilaciju ormana PVC, pribl. dimenzija 

250x250 mm, SCHRACK ili 

odgovarajuće_________________________ . 

Montaža u donjoj i gornjoj zoni vrata. kom 2.00 

- Svetiljka fluo nadgradna 18VV, sl. tipu MIROR sa 

prekidačem, LI90000017, SCHRACK ili 

odgovarajuće_________________________ 

 kom 1.00 

- Nadgradna seivisna utičnica, monofazna sa zaštitnim 

kontaktom, 16A, montaža na DIN šinu u ormanu. kom 1.00 
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Sve komplet sa atestima, sa oznakom ce ("Conformité 

européenne") sa Cu-sabirnicama, Pg uvodnicama 

provodnicima za šemiranje, stezaljkama u dovodu i 

odvodu, natpisnim pločicama i svim ostalim potrebnim 

sitnim spojnim i montažnim materija-lom i jednopolnim 

šemama. Svi izvodi dole. kpl 2.00   

2.3 Polja +N3, +N4, +N5 i +N6  Prigušnice za reflektore: 

Samostojeći razvodni ormar približnih dimenzija 

(2000x800x400) mm (VxŠxD), izraden od dva puta 

dekapir-nog lima debljine ne manje od 1.5mm, u slepenu 

zaštite IP65, boje RAL7035, sa metalnom montažnorn 

pločom debljine 3mm, SCHRACK KS208040 ili 

odgovarajuće_________________________. Ormar je za 

spoljnu montažu sa krovićern. Postavlja se na 

oagovarajuce metalno postolje visine 100 mm. Ormar 

poseduje samolepljivi džep za smeštaj projektne 

dokumentacije. Nephodno je obezbediti mogućnost 

zaključavanja razvodnog ormara tipskim ključem. U 

ormar se ugrađuje sledeća oprema: 

  

  

- Ventilator napona napajanja 230 VAC, nominalni 

protok vazduha 165 m3/h, 1P54, IUKNF5523A 

proizvođača SCHRACK ili 

odgovarajuće_________________________. Montaža na 

donjoj žaluzini. kom 1.00 

- Žaluzina za ventilaciju ormana PVC, pribl. dimenzija 

250x250 mm, SCHRACK ili 

odgovarajuće_________________________. 

Montaža u donjoj i gornjoj zoni vrata. kom 2.00 

- Svetiljka fluo nadgradna 18W, MIROR ili 

odgovarajuće_________________________ sa 

prekidačem, LI90000017, SCHRACK ili 

odgovarajuće____________________________ 

 - Sve komplet povezano, ispitano i pušteno u rad. kom 1.00 

Sve komplet sa atestima, sa oznakom ce ("Conformité 

européenne") sa Cu-sabirnicama, Pg uvodnicama 

provodnicima za šemiranje, stezaljkama u dovodu i 

odvodu, natpisnim pločica-nia i svirn ostalirn potrebnim 

sitnim spojnim i moiUažnim maieiija-lom i jednopolnim 

šemama. Svi izvodi dole. kpl 8.00   

3 Isporuka, montaža i povezivanje komandnog orrnana 

izvedenog od poliestera, dimenzija 800x600, za montažu 

na zid komplet povezan, ispitan opremljen sa: 

  

  

- Dvostruki taster (Double Actuator), za 230VAC, sl. tipu 

MM900014-, proizvod 

"Schrack" ili odgovarajuće_________________________ 

sa sledećim komponentama : 

- gornji element sa natpisom START zelene boje (1NO), 

- donji element sa natpisom STOP crvene boje (1NC), 

- nosač natpisne pločice, natpisna pločica kom 24.00 

- taster "general stop" kom 4.00 

- Ostali sitan materijal, provodnici za šemiranje, VS 

stezaljke, zaštitni pertinaks 5 mm, potporni izolatori, Pg kpl 1.00 
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uvodnice, natpisi i sl. 

4 Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije 

napajanja prigušnica iz polja +N2 clo polja +N1,3,4,5,6 

kablom tipa PP00-Y 3x4 mm2 . U poziciju ulazi 

povezivanje na oba kraja. Kabal se polaže kioz sloboclan 

prostor ispod RO. m 1020 

  5 Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije 

napajanja reflektora glavnog osvetljenja iz polja 

+N1,3,4,5,6 licnastim kabelom sa gumenom izolacijom 

tipa GN-50 3x4 mm2, SRPS N.C0.350- NOVKABEL ili 

odgovarajuće_________________________. U poziciju 

ulazi izrada završnica i pove-zivanje na oba kraja. Kabel 

se polaže kroz stub priovršćen  po kablovskom regalu i u 

horizontaliiom razvodu na korpi za nošenje reflektora. Na 

uvodu kabla u reflektor postaviti rnetalnu gibljivu 

plastificiranu cev Fi 21 sa odgovarajućim uvodnicama za 

učvrsćenje veze sa gibljivom cevi, sve komplet 

 

 

 

m 

 

 

 

 

12,200,00   

6 Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije 

napajanja reflektora evakuacionog osvetljenja iz polja 

+N1 licnastim kablom sa gumenom izolacijom tipa GN-

50 3x2.5 mm2, SRPS N.C0.350-NOVKABEL ili 

odgovarajuće_________________________. U poziciju 

ulazi izrada završnica i povezivanje na oba kraja. Kabel 

se polaže kroz stub pričvršćen  po kablovskom regalu i u 

horizontalnom razvodu na korpi za nošenje reflektora. Na 

uvodu kabla u reflektor postaviti metalnu gibljivu 

plastificiranu cev Fi 21 sa odgovarajućim uvodnicama za 

učvršćenje veze sa gibljivom cevi. Sve komplet sa  

regalima te sitnim, spojnim i montažnim materijalom. m 2,100.00 

  7 Isporuka potrebnog materijala i montaža pocinkovanih 

perforira-nih nosača kablova PNK 600 sa poklopcem 

(PUK-WERKE 60-60S). Nosači se montiraju na stubove 

(ČRS). U poziciju ulazi isporuka i montaža odgovarajućih 

elemenata za pričvršćenje na nosač. m 280.00 

  8 Isporuka potrebnog materijala i montaža pocinkovanih 

perforiranih nosača kablova PNK 100/50 sa poklopcem. 

Nosači se montiraju po nosačima reflektora. U poziciju 

ulazi isporuka i montaža odgovarajućih elemenata za 

pričvršćenje na nosač. m 55.00 

  9 Ugradnja reflektora Reflektor ArenaVision IV1VF 404 

MHN -SE 2000VV/400V "ITIIUPS". Reflektore 

isporučuje Investitor. kom 158.00 

  10 Ugradnja u RO predspojnog uređaja za projektore Vision 

2000W/400V,WIDE GEAR TRAY ZVF320 

PHILIPS,isporučuje investitor. kom 158.00   

11 Isporuka i ugradnja reflektora Reflektor QVF 416 HAL -

TDL 1000 VV/230V "PHILIPS" ili 

odgovarajuće_________________________. 

Evakuaciono svetlo. kom 32.00 

  12 Isporuka i ugradnja Signalne svetiljke za obeležavanje 

prepreka 

u vazdušnom saobraćaju , SLB-220 VAC, LED 3W, IP kom 4.00 
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67 "WETRA" ili 

odgovarajuće_________________________ - srednji 

intezitet svetla. Montaža na vrhu reflektorske rešetke na 

stubu. 

13 Nakon završenog rada na izvođenju napred navedenih 

instalacija 

izvođač radova je dužan izvšiti: 

-otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih grešaka 

izvedenih instalacija u objektu 

Po završetku pregleda izvedenih radova izvršili sva 

propisima predviđena ispitivanja električne instalacije 

niskog napona: -merenje otpora izolacije kablova, elektro 

opreme i celokupno izvedene instalacije 

-ispitivanje fukcionalnosti pojedinih uređaja, opreme i 

sistema, 

kao i funkcionalnosti celokupne instalacije 

-ispitivanje efikasnosti zaštite od previsokog napona 

dodira u instalaciji 

-merenje padova napona na priključku najkritičnijih 

potrošača gde je to moguće izvesti bezbedno u realnim 

uslovima eksploatacije.  

-merenje prelaznog otpora uzemljenja. 

Nakom izvišenih merenja Izvođač će napraviti protokol i 

dostaviii Investitoru sve poirebne stručne nalaze-ateste uz 

overu dobijenih vrednosti. 

Za sve izvedene radovo i ugradeni maieiijal koji jo sam 

nabavio za potrebe izvodenja ove instalacije Izvođač je 

dužan dati pisme-uu garanciju u skladu sa važećim 

propisima SRPS-a i postpjećim ugovornim obavezama. pauš 1.00 

  14 Izrada projekta izvedenog objekta na osnovu overenog 

primerka crteža snimljenog za vreme izrade instalacija. 

Elaborat mora obuhvatiti sve izmene koje su nastale za 

vreme izvođenja i mora biti overen od strane Odgovornog 

Izvođača radova i Nadzornog organa Investitora. Za 

vreme montaže obavezno uneti sve izmene crvenim tušem 

u jedan primerak elaborata. Izmene moraju biti overe-ne 

od strane izvođača i nadzornog organa. pauš 1.00 

  15 Izrada temelja za smeštanje razvodnih ormana. Pozicija 

obuhvata sve pripreme radove sa potrebnim iskopom 

zemlje III kategorije, planiranjem zemlje, odvozom viška 

na deponiju koju odredi investitor u krugu od 5km. kom 4.00 

    UKUPNO: 

  

C 

UZEMLJIVAČ I GROMOBRANSKA 

INSTALACIJA 

    1 Izrada spoja između čelične konstrukcije i temeljnog 

uzemljivača. 
kom 4.00 

 

  

2 Isporuka i polaganje u već iskopan rov trake Fe/ZNn 

25x4 mm 
m 60.00 
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3 Izrada zemljovoda do spoja sa čeličnim reflektorskim 

stubom tra-kom Fe/Zn 25x4 mm2 dužine 3 m, sa 

potrebnim spajanjem sa trakom u temelju preko ukrsnog 

komada (JUS N.B4.936) i stezanjem pod zavrtnje za 

zupčastim podloškama -2 kom na stubu. kom 8.00 

  4 Merenje neprekidnosti gromobranske instalacije, 

vrednost otpora rasprostiranja uzemljivača na svakom 

reflektorskom stubu i izdavanje atesta o izvršenim 

merenjima od strane ovlašćene organizacije. pauš 1.00 

  5 Ekvipotencijalizacija između pojedinih polja razvodnih 

ormana i stubova sa sistemom uzemljenja u objektu 

uprave FK kao i svih ostalih metalnih masa, 

provodnikom P/F 1x16 mm2. m 100.00 

  

  
UKUPNO:   

 

D OSTALI RADOVI 

    1 Izrada geodetskog elaborata za potrebe tehničkog 

pregleda objekta. 
pauš 1.00 

  2 Priljučak na postojeći DEA agregat sa svim potrebnim 

materijalom i radnom snagom. kpl 1.00 

  

  
UKUPNO:   

 

Napomena: Ukoliko ponuđač ponudi odgovarajući proizvod potrebno je da upiše na 

liniju naziv tog proizvoda 
 

 

 Ukupno(bez PDV-a) 

A. Napajanje objekta električnom energijom  

B. Elektroenergetska inastalacija  

C. Uzemljivač i gromobranska instalacija  

D. Ostali radovi  

 

 

 

UKUPNO BEZ PDV-a:  
 

 

VREDNOST PDV-a:  
 

 

 UKUPNO SA PDV-om:  
 

 

 

 

 

Datum i mesto  Potpis ovlašćenog lica ponuđača 

 M.P.  

 


