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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                                
Град Суботица 
Градска управа 
Комисија за јавне набавке 
Број: IV-404-570/2018 
Дана: 15.11.2018. г. 
С у б о т и ц а, 
Трг слободе  бр. 1 
 
 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 
Републике Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 
 Наручилац врши  

 
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 

ЗА НАБАВКУ  РАДОВА –  
ИЗГРАДЊА ДЕЧЈЕГ ИГРАЛИШТА 

 
Дана 30.10.2018. године је објављена на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца Конкурсна документација у поступку јавне набавке радова  – 
изградња дечјег игралишта, редни број ЈН К  72/18.  
 У Конкурсној документацији се врше следеће измене:  
 

I 
 У Поглављу VII ПРЕДМЕР РАДОВА врше се следеће измене на страни 44-
47/47 у делу Предмер радова, тачка 11., 12., 13. и 14. - уградња реквизита игралишта.: 
  
  Ради лакшег попуњавања у прилогу ове Измене конкурсне документације 
објављује се измењени ПРЕДМЕР РАДОВА.    

                
  ПОЗИВАЈУ СЕ ПОНУЂАЧИ ДА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
ПОПУНЕ И ПРИЛОЖЕ ИЗМЕЊЕНИ ПРЕДМЕР РАДОВА ИЗ ОВЕ ИЗМЕНЕ 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ. 

 
II 

 
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 
Комисија за јавне набавке 
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 VII  -  PREDMER RADOVA ZA IZGRADNJU DEČJEG IGRALIŠTA 
Mesto izvođenja radova: Subotica, Lovre Bračuljevića, parcela 10409/1 K.O. Donji grad 

 

Redni 
broj 

Opis 
Jedinica 

mere 
Količi-

na 

Jedinična  
cena bez 
PDV-a 

Jedinična 
cena sa 

PDV-om 

Ukupna 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna 
cena sa 

PDV-om 
PRIPREMNI RADOVI5 
 

1 

Geodetsko obeležavanje terena pre početka i 
praćenje u toku izvođenja radova na 
uređenju dečijeg igrališta. Po potrebi, 
obeležiti i podzemne instalacije.  Paušalno 1 

    

2 

Postavljanje zaštitne ograde i boksa za 
gradilište, visine najmanje 2.00 m. Table za 
izradu ograde su montažno-demontažne, 
dimenzije 2,00/2,00 m. Na izloženim 
mestima postaviti upozorenje za prolaznike. 
Noću ogradu propisno osvetliti.  Paušalno 1 

    

3 

Uređenje i obezbeđenje gradilišta. Troškovi 
priključenja i korišćenja za struju i vodu. 
Ovom pozicijom je obuhvaćeno redovno 
čišćenje i održavanje gradilišta za sve vreme 
izvođenja radova i kompletno čišćenje 
gradilišta i dovođenje objekta i ulaza i ulaza 
u stanje za predaju radova.Ovom pozicijom 
je obuhvacena i oprema propisana za 
sprovodjenje mere bezbednosti i zdravlja na 
radu. Paušalno 1 

    

ZEMLJANI RADOVI, NASIPANJA I BETONIRANJE  
 

4 

Mašinski i ručni iskop i nivelacija terena 
ispod budućeg igrališta do potrebne kote za 
postavljanje tampona od šljunka i kamenog 
agregata. Formirati pad posteljice od min. 
2% prema zelenim površinama. Dubina 
iskopa prosečno 40 cm. Humus privremeno 
deponovati u zoni gradilista za kasniju 
upotrebu u nivelaciji zelenih povrsina. 
Neupotrebljivu zemlju i šut utovariti u vozilo 
i odvesti na deponiju udaljenu do 25 km.   m2 56 

    

5 

Mašinski i ručni iskop zemlje po obodu 
igrališta, do potrebne kote za postavljanje 
betonskih baštenskih ivičnjaka.  Nabavka i 
ugradnja betonskih baštenskih ivičnjaka sa 
potrebnim materijalom za ugradnju. Profil 
iskopa   b/h=30/50cm (20 cm ispod kote 
iskopa kompletne površine). Zemlju od 
iskopa utovariti u vozilo i odvesti na 
deponiju do 25 km. m  30 

    

6 

Izrada betonskih temeljnih stopa MB 20 za 
rekvizite dečijeg igrališta na otvorenom, sa 
ugradnjom ankera. Dimenzije 30x30x30cm. 
Obračun po komadu. Komad 8 
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7 
Nabavka, ugradnja i transport peska za 
tamponski sloj ispod platoa, debljine 
d=10cm, obračun po m3 zbijenog materijala. m3 5.6 

    

8 

Nabavka, transport i ručna izrada tampon 
sloja od tucanika 0-31.5mm, debljine 
d=15cm. Obračun po m3 ugradjenog, 
zbijenog materijala. m3 8.4 

    

9 

Betoniranje podloge za tartan ploče, 
betonom MB 20, debljine 10 cm, cenom 
obuhvatiti sav potreban rad, materijal i 
oplatu. m2 56 

    

UGRADNJA ZAŠTITNIH GUMENIH PLOČA 

10 

Nabavka, transport i ugradnja gumenih tartan 
ploča crvene boje, minimalne debljine 46 
mm, koje se lepe specijalnim lepkom 
prosečne potrošnje 250 g po m2 površine. 
Potreban lepak uračunati u cenu 
pozicije.Obračun se vrši po m2 ugradjene 
površine. m2 56 

    

UGRADNJA REKVIZITA  IGRALIŠTA 
 

11 

Nabavka, transport i ugradnja duple drvene 
klackalice.  
Minimalne dimenzije klackalice:  
Dužina 2410 mm 
Širina 1600 mm  
Visina 900 mm. 
Obračun po komadu. Komad 1 

    

12 

Nabavka, transport i ugradnja njihalica na 
federu – žirafa.  
Minimalne dimenzije njihalice:  
Dužina 840 mm 
Širina 300 mm  
Visina 910 mm. 
Obračun po komadu. Komad 2 

    

13 

Nabavka, transport i ugradnja dupla metalna 
ljuljaška.  
Minimalne dimenzije klackalice:  
Dužina 2940 mm 
Širina 1580 mm  
Visina 2440 mm. 
Obračun po komadu. Komad 2 

    

14 

Nabavka, transport i ugradnja drvene kućice 
za igranje.  
Minimalne dimenzije drvene kućice:  
Dužina 2030 mm 
Širina 1150 mm  
Visina 2000 mm. 
Obračun po komadu. Komad 1 

    

UGRADNJA URBANOG MOBILIJARA 
 

15 
Nabavka, transport i postavljanje u blizini 
igrališta klupe za sedenje. Obračun po 
komadu.  Komad 1 
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16 
Nabavka, transport i postavljanje u blizini 
igrališta korpe za otpad. Obračun po 
komadu. Komad 1 

    

17 
Izrada, transport i montaža informativne 
table minimalnih dimenzija 1.5x1.5m. 
Obračun po komadu Komad 1 

    

NABAVKA I SADNJA ZIMZELENIH ČETINARSKIH BILJAKA  
 

18 
Nabavka, transport i sadnja  
Thuja occidentalis 'Smaragd' 70 cm visine Komad 7 

    

19 
Nabavka, transport i sadnja  
Thuja occidentalis 'Globosa' 50 cm visine Komad 7 

    

 
 
 

Ukupna cena bez PDV-a  

PDV  

Ukupna cena sa PDV-om  

 
 

 

Датум и место  Потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 М.П.  

 
 


