
 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

Комисија за јавне набавке 

Број: IV-404-312/2019 

Број ЈН К 33/19 

Дана: 15.07.2019. 

Суботица, 

Трг слободе 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 - 

ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА, ПОСЛОВНИХ 

ПРОСТОРА И ОСТАЛИХ ОБЈЕКАТА У СВОЈИНИ ГРАДА СУБОТИЦЕ 
 

 Дана 03.07.2019. године је објављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца позив за 

подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку број ЈН К 33/19, у којој 

Наручилац врши измене на следећи начин: 

  

I 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 33/19, у ПРИЛОГУ – ТЕХНИЧКА 

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА:  

 

Додаје се нова тачка 23. и гласи: 

 

23. Alarmni sistemi 
Jed. 

mere 

Okvirne 

Količine 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena sa 

PDV-om 

23.1 

Nabavka i ugradnja alarmnog sistema 

koji treba da sadrži: alarmnu centralu sa 

pokrivenošću 10-32 zone, sa 

akumulatorom min. kapaciteta 12V-

7AH, sa unutrašnjom i spoljnom 

sirenom jačine min 100 dB pri čemu 

sirena treba da ima i svetlosnu 

signalizaciju sa detektorom pokreta 

prosečne dužine napajanja do 10m. U 

cenu uračunati sav drugi potrošni 

materijal potreban za montažu, kao i 

rad na podešavanju i programiranju. 

kom 

 

3 

 

    

 

Напомена: У прилогу ове измене налази се измењена последња страна техничке 

спецификације радова коју су понуђачи у обавези да попуне, потпишу и доставе у понуди. 

 

II 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењенa. 

 

 

Комисија за јавне набавкe 



22.8 

- Postavljanje izveštaja o preduzetim merama i 

uočenom stanju TS. 

Izvođenje radove izvoditi na osnovu “Uputstva o 

održavanje EEO od 0,4 do 110kV” (EVEK-UP-

3) izdatim od strane Elektrovojvodine; sa 

termovizijskim snimanjem postrojenja u 

dogovoru sa naručiocem-Investitorom (pre 

početka revizije) 

       

STS 1x100kVA 
kom 3     

STS 1x160kVA 
kom 3     

STS 1x250kVA 
kom 3     

STS 1x400kVA 
kom 1     

ZTS 1x630kVA 
kom 1     

ZTS 2x630kVA 
kom 1     

ZTS 3x630kVA 
kom 1     

MBTS 1x630kVA 
kom 1     

MBTS 2x630kVA 
kom 1     

MBTS 1x1000kVA 
kom 1     

MBTS 2x1000kVA 
kom 1     

22.9 

Postavljanje zaštitne mreže na nestabilne, 

obijene delove fasade. U cenu uračunati 

pomoćnu skelu. Obračun po m1 zaštićene  

površine        

 a) objekat do 5,00m visine 
m1 50      

 b) objekat iznad 5,00m visine . 
m1 50      

22.10 Nepredviđeni radovi 
n.č. 100     

 

                                                                                         Ukupno: 

 

23. Alarmni sistemi 
Jed. 

mere 

Okvirne 

Količine 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena sa 

PDV-om 

23.1 

Nabavka i ugradnja alarmnog sistema koji treba da 

sadrži: alarmnu centralu sa pokrivenošću 10-32 

zone, sa akumulatorom min. kapaciteta 12V-7AH, 

sa unutrašnjom i spoljnom sirenom jačine min 100 

dB pri čemu sirena treba da ima i svetlosnu 

signalizaciju sa detektorom pokreta prosečne 

dužine napajanja do 10m. U cenu uračunati sav 

drugi potrošni materijal potreban za montažu, kao 

i rad na podešavanju i programiranju. 

kom 

 

3 

 

    

        
                                                                                  Ukupno: 

 

 

         Datum:                                                                                           Potpis ponuđača: 

_______________                                                                   ________________________ 


