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 На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 
гласник РС“, бр. 68/2015), Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-2328/19 од 28.05.2019. 
године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број IV-404-406/2019 од 30.07.2019. године и 
Решења о образовању Комисије за  јавну набавку број: IV-404-406/2019 од 30.07.2019. године, 
припремљена је Конкурсна документација за јавну набавку број ЈН K 45/19: 

 
 

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОДАТНИХ РАДОВА  

– НАСТАВАК АДАПТАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ЗГРАДЕ  
„НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ – NARODNO KAZALIŠTE – NÉPSZÍNHÁZ“  

 У СУБОТИЦИ  
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈН К 45/19 
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I  ОШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Град Суботица,   
Градска управа, 
Суботица  
Трг слободе 1,  
ПИБ: 100444843,   
Матични број: 08070695,   
Рачун број: 840-27640-46, НБС Управа за трезор 
ЈБКЈС 09693 ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА 
Интернет страница: www.subotica.rs  
 
ВРСТА ПОСТУПКА 
Јавна набавка се спроводи преговарачком поступку јавне набавке без објављивања позива за 
подношење понуде, сходно члану 36. став 1. тачка 5. 1) ЗЈН, ради закључења уговора о јавној 
набавци. 
 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке су додатни радови – Наставак адаптације, реконструкције и доградње 
зграде «Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház» у Суботици 
 
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ 
Основна обележја: грађевински радови, 
ОРН 45000000– грађевински радови 

  
КОНТАКТ  
е-маил: javnenabavke@subotica.rs  
Контакт лице: Марко Закарија, члан Комисије 
Радно време Наручиоца радним данима од 07,00 до 15,00 часова 
 
ОСНОВ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА  
 
Наручилац је дана 30.07.2018. године  под бројем IV-404-436/2018 закључио уговор о 
извођењу радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи зграде „Народно позориште – 
Narodno kazalište – Népszinház" у Суботици  са Извођачем „МОРАВА ИН“  доо, Крушевац, 
Призренска 4, број уговора код Извођача  је 107 од 30.07.2018. године. У току извођења 
радова констатовано је да се указала потреба да се изведу радови који нису уговорени, а које 
је неопходно извести ради извршења уговорених радова. Наручилац је затражио мишљење 
Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка о извођењу додатних 
радова. Управа за јавне набавке је дала под бројем 404-02-2328/19 дана 28.05.2019. дала 
Мишљење о основаности примене преговарачког поступка.  
Наручилац намерава да спроведе преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда на основу напред наведеног мишљења Управе за јавне набавке и да 
позове  понуђача са којим је закључен првобитни уговор ГП „МОРАВА ИН“  доо, Крушевац, 
Призренска 4, да поднесе понуду за извођење додатних радова. 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИЕК (СПЕЦИФИАКЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА  
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТЕА, РОКА И  МЕСТА ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ ИСПОРУКЕ И СЛ. 
 
Предмет јавне набавке су додатни радови - наставак адаптације, реконструкције и доградње 
зграде «Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház» у Суботици, Трг слободе. 
 
Место извођења радова: на парцели број 6082 К.О. Доњи Град, Суботица. 
 
Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дата су  у Предмеру радова. 
 
Рок за извођење радова: је 90 дана од дана увођења извођача у посао о којој се сачињава 
записник. 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН  

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ  
ТИХ УСЛОВА 

 
1. 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: 
 

1) Услов: 
Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, односно 
уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона). 
 
Доказ: 

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 регистра 
надлежног Привредног суда. 

Физичка лица / 

 

2) Услов: 
Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже 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 (члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН). 
Доказ: 

Правна лица  

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 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; и 
 
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; и 
 
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 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.  
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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) Услов:  
Да је Понуђач 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); 
 
Доказ: 

Правна лица 

 Уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе 
и доприносе и  

 Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода   

Предузетници  

1)  Уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе 
и доприносе и 

2)  Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода 

Физичка лица 

 Уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе 
и доприносе и 

 Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода 

Орган надлежан 
за издавање: 
 

 Република Србија - Министарство финансија - Пореска  управа Регионални 
центар -  Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника 
правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној 
надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода и 

 Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према 
месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту 
физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату 
одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у 
својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе 
прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је 
дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих 
локалних органа/организација/установа. 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

 4) Услов: 
Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН). 

 
Доказ:  
Попуњена и потписана Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа  о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац бр: 5) 
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 Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може 
пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача  да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа. 
 Ако Наручилац упути захтев понуђачу да достави на увид оригинал или оверену копију свих 
или појединих доказа, понуђач је дужан да исте достави у року од 5 дана од дана пријема захтева. У 
супротном, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 Понуђач није дужан да достави извод из регистра Агенције за привредне регистре (доказ за 
услов из члана 75. став 1. тачка 1), обзиром да је исти јавно доступан на интернет страници Агенције 
за привредне регистре, под условом да понуђач наведе адресу интернет странице на којој је тражени 
документ јавно доступан. 
 Понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да 
приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 
4), обзиром да  је исти јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, под 
условом да Понуђач наведе адресу интернет странице на којој је тражени документ јавно доступан. 
 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 понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога 
што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач 
има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити 
понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 
 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. 
 Извођач радова је дужан да уколико му по овој јавној набавци буде додељен уговор, исти 
потпише, овери и врати Наручиоцу најкасније у року од 3 дана од када му је Наручилац доставио на 
потписивање. 
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IV  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  
 
 
 

 1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА 
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Одлука о додели уговора биће донета на основу критеријума "Најнижа понуђена цена". 
 
2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ИСТОМ НАЈНИЖОМ ЦЕНОМ  
 
 У случају да пристигну две или више прихватљивих  понуда са истом најнижом понуђеном 
ценом, Наручилац ће доделити уговор оном понуђачу  који понуди краћи рок за извођење радова, а у 
случају да је и рок за извођење радова исти, уговор ће се доделиту понуђачу који понуди дужи 
гарантни рок.  
 Уколико ни након примене горе наведених "резервних елемената 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 једнаку 
најнижу понуђену цену, исти рок за извођење радова и исти гарнтни рок. 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 биће додељен 
уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити Записник о 
извлачења путем жреба. 

  
 ЕЛЕМЕНТ ПРЕГОВАРАЊА 
 
 Елемент преговарања је цена. Преговарање ће се вршити одмах након окончања поступка 
отварања понуда. Представник понуђача који је поднео понуду  да би могао учествовати у поступку 
преговарања мора предати Комисији за јавне набавке и овлашћење за преговарање  и потписано од 
стране законског заступника понуђача. 

      Наручилац ће водити записник о поступку преговарања.  
Овлашћени представник Групе понуђача се изјашњава да ли мења понуђену цену из поднете 

писане понуде. Измењена цена мора бити изражена номинално у динарима без ПДВ-а. У случају да 
понуђач мења цену тачно се мора изјаснити о томе у којим позицијама мења и које су те цене. У 
случају да се мења цена у односу на цене из поднете писане понуде и записник о преговарању  ће бити 
саставни део уговора. 

Преговарање ће се обавити у једном кругу.  
Ако овлашћени представник понудача не присуствује преговарачком поступку сматраће се 

његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној писаној понуди.  
У поступку преговарања не може се понудити већа цена од понуђене цене у писаној понуди. 
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку  обезбеди да уговорена цена не буде већа од  

упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверева квалитет предмета набавке. 
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V  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 
   

Образац број 1 –   Образац понуде 
Образац број 2 –   Образац струкутре цене са упутством за попуњавање 
Образац број 3 –   Образац трошкова припреме понуде  
Образац број 4 –   Образац изјаве о независној понуди 
Образац број 5 –   Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 1  
 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ЗА ДОДАТНЕ РАДОВЕ –  

НАСТАВАК АДАПТАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ЗГРАДЕ  
 «НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ – NARODNO KAZALIŠTE – NÉPSZÍNHÁZ»  У 

СУБОТИЦИ 
Понуда бр ______________од __________2019. године за јавну набавку додатних радова 

                               (понуђач уписује свој деловодни број и датум) 
 

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 
АПР 

ДА НЕ 

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: 

 

 
 

Подизвођач уписан у регистар 
понуђача АПР 

ДА НЕ 

 
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: 

 

 Подизвођач уписан у регистар 
понуђача АПР 

ДА НЕ 

 
 
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: 

 

  
Електронска адреса понуђача (е-маил): 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 
 

ДА НЕ 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Електронска адреса понуђача (е-маил):  
 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 
 

ДА НЕ 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Електронска адреса понуђача (е-маил): 
 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 
 

ДА НЕ 

 
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) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  ДОДАТНИХ РАДОВА НАСТАВАК  
АДАПТАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ЗГРАДЕ  

«НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ – NARODNO KAZALIŠTE – NÉPSZÍNHÁZ»   
У СУБОТИЦИ 

 

 
Укупна цена без ПДВ-а  

 
______________________ РСД 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 
______________________ РСД 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

- 45% авансно од уговорене цене без ПДВ-а, након закључења 
уговора у року до 45 дана од дана пријема уредног предрачуна за 
плаћање аванса код Наручиоца и уговорених средстава 
финансијског обезбеђења;  
- до 45% од уговорене цене без ПДВ-а, 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 без ПДВ-а, 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, 
и предаје уговореног средства финансијског обезбеђења. 

 
Рок важења понуде 
 

 
________  дана (Рачуна се од дана отварања понуде, и не може 
бити краћи од 90 дана) 

 
Рок извођења радова,  
 

 
90  дана, од дана увођења Извођача у посао, о којоj се сачињава 
записник  

 
Гарантни период 
 

 
_________ година (Рачуна се од записничке примопредаје 
уговорених  радова, и не може бити краћи од 5 година)  
 

 
 

Датум и место  Понуђач 

   

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су наведени подаци у 
обрасцу понуде тачни. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, исту потписује члан 
групе понуђача који  је Споразумом овлашћен да предтаваља и заступа групу понуђача, као и 
да потписује и оверава сву документацију у име и за рачун групе понуђача.  
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 2  
 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ 

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
 

Врста радова и добра 
Набавка радова  
 

Врста трошка 
Учешће у укупној цени           
(у динарима без ПДВ) 

Учешће у укупној 
цени (%) 

Цена материјала са транспортом   

Цена радова   

Увозне дажбине   

Евентуални други трошкови   

СВЕГА УКУПНО БЕЗ ПДВ  100% 

ИЗНОС ПДВ  
 

СВЕГА УКУПНО СА ПДВ  

 

Датум и место  Потпис овлашћеног лица понуђача 

   

 
          
 
 

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. 
 
5. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено 
искаже у динарима. 
 
6. 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. 
 
7. Овај Образац је је саставни део конкурсне документације, понуђач га попуњава и доставља као 
обавезни документ уз своју понуду. 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у поступку ЈН К ___/19, 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:  Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 4) 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

ИЗЈАВУ  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
Понуђач 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 (назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, кога заступа и представља) 

 
    
 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке додатних радова – наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде «Народно 
позориште – Narodno kazalište – Népszínház» у Суботици, бр. ЈН К 45/19, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

Датум и место  Потпис овлашћеног лица понуђача 

   

 
 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац 
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 2 године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

 
Уколико је понуђач група понуђача образац се фотокопира и сваки члан групе понуђача попуњава, 
потписује  и прилаже засебно. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 5  
 
 
 

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

На основу члана 75. став 2. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем 
следећу 

 
 

ИЗЈАВУ 
 
Понуђач: 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 (назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, кога заступа и представља) 

 
да сам при састављању понуде за јавну набавку радова – наставак адаптације, реконструкције и 
доградње зграде «Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház» у Суботици, број ЈН К 45/19 
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и  условима 
рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 
 
 
 
 
 
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

   

 
 
 
 
 
Напомена: Уколико је понуђач група понуђача образац се фотокопира и сваки члан групе понуђача 
попуњава, потписује  и прилаже засебно. 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

Модел уговора о јавној набавци  
извођења додатних радова – Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде  

„Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház“ у Суботици, 
редни број ЈН К  45/19 

 
 закључен између: 
 

1. ГРАДА СУБОТИЦЕ, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ 100444843, 
матични број 08070695, рачун број 840-27640-46, НБС Управа за трезор, коју заступа 
Начелник Градске управе, Марија Ушумовић Давчик, мастер правник (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 

 
 
 Уговорне стране сагласно констатују: 
 - да је Наручилац, на основу члана 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  и Мишљења Управе за 
јавне набавке број 404-02-2328/19 од 28.05.2019. г. спровео  преговарачки поступак јавне набавке без 
објављивања позвиа за подношење понуда за јавну набавку додоатних  радова - Наставак адаптације, 
реконструкције и доградње зграде „Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház“ у Суботици, 
под бројем ЈН К 45/19,  
 -          да је Наручилац у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио 
оцену, вредновање понуде и да стручном оценом утврдио да је понудакоју је  поднео Извођач радова 
под бројем ______________ дана __________ , и која је код Наручиоца заведена под бројем IV-404-
406/2019-** дана **.07.2019. године у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним 
набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама; 

-           да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о 
додели уговора за предметне радове број: ****** од ******. 2019. године, којом је уговор  у 
предметном поступку јавне набавке доделио Извођачу, који је доставио  Понуду бр. _________од 
_________, а која чини саставни део овог Уговора.  

 
Члан 1. 

 Предмет овог Уговора је извођење додатних радова – наставак адаптације, реконструкције и 
доградње зграде „Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház“ у Суботици, у свему према 
пројектно техничкој документацији, конкурсној документацији, важећим прописима, техничким 
нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту радова који чине предмет овог Уговора, и 
прихваћеној Понуди Извођача број: __________од _______2019. године.   
 

Члан 2. 
Цена уговорених радова из члана 1. овога Уговора износи:  

__________________________ динара без ПДВ 
_________________________    динара ПДВ 

       ========================================= 
  Укупно : __________________________ динара са ПДВ 
 Сагласно Понуди Извођача бр.  __________ од  __________ године.  
 
 Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања елемената по 
основу којих је одређена. 
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 Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена обухвата и 
трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача. 
 Уговорена цена обухвата и следеће: вредност материјала, радну снагу, механизацију, скеле, 
оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и 
обезбеђење 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 предметни објекат, размештено и изведено према 
техничкој документацији.  

 
Члан 3. 

 Наручилац ће уговорену цену радова из овог Уговора платити Извођачу радова на следећи 
начин: 

- аванс у висини од 45% од укупно уговорене цене без обрачунатог пореза на додату 
вредност, у року до 45 (четдесетпет) дана од дана пријема: 

а) исправног авансног предрачуна и изјаве о наменском коришћењу аванса,  
б) банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, 
в) банкарске гаранције за добро извршење посла и полиса осигурања; 
-       до 45% од уговорене цене без ПДВ-а, 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 
по испостављеним привременим ситуацијама сачињеним на основу оверене грађевинске књиге 
изведених радова и јединичних цена из пројекта за извођење, потписаним од стране стручног надзора, 
у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне привремене ситуације; 

-           остатак у износу  од минимум 10% вредности укупно уговорене цене без ПДВ-а, 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, и предаје уговореног средства финансијског обезбеђења по испостављеној окончаној 
ситуацији у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема: 
 а) исправне окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених 
радова и јединичних цена из пројекта за извођење, оверене од стране стручног надзора,  
 б) банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, 
 в) Записника о примопредаји радова и коначном обрачуну сачињеног и потписаног од стране 
 Комисије за примопредају радова и коначни обрачун. 
 Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од уговорене укупне цене. 
 Плаћање ће се вршити на текући рачун Извођача радова. 
 Наручилац ће плаћање вршити са апроријације у Буџету Града Суботице: Раздео 4, Глава 08, 
Програм 13: Развој културе, Шифра пројекта 1201-П2, Функција 820, Економска класификација 
511294.  
 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. 
 Регистрација фактура мора да гласи на директног корисника јавних средстава, који ће вршити 
плаћање, и то: 09693 Градска управа Суботица. 
 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 рачуне и ситуације без исказаног ПДВ-а. 
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Члан 4.  
 Извођач радова је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдаље у року од 8 (осам) 
дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу преда:  

1. Гаранцију банке за повраћај авансног плаћања, која мора бити са клаузулама: 
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини уговореног аванса од 
45% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од 
уговореног рока за извршење Уговора. Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој 
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3. инвестициони 
ранг; 

2. Гаранцију банке за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: безусловна, 
неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини 10% од уговорене вредности без 
ПДВ-а са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење 
Уговора. Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3. инвестициони ранг.   
 Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, Извођач 
радова је обавезан да продужи важење банкарских гаранција из става 1. овог члана. 
 Висина банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања се може смањити сразмерно 
изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације. 
 Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико Извођач 
радова не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Уговором. 
 Банкарске гаранције треба да гласе на Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ 
100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46,  Народна банка, Управа за трезор. 

 
Члан  5. 

 Извођач је дужан да у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора осигура и достави 
Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења 
Уговора: 
 - за радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности; 
 - за штету од одговорност према трећим лицима и стварима трећих лица, према важећим 
законским прописима; 
 - од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој уговорној страни, 
односно трећем лицу, приликом реализације овог Уговора, у складу са важећим прописима. 
 Измене услова осигурања не могу се вршити без претходног одобрења Наручиоца. 
 Уколико се рок за извршење уговора продужи, Извођач радова је обавезан да достави, пре 
истека уговореног рока, нове - продужене полисе осигурања са важношћу за цео период важења 
Уговора.   

  
Члан  6. 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у року од 90 календарских 
дана, рачунајући од дана увођења Извођача  у посао о којој се сачињава записник.  
 Под роком завршетка радова сматра се дан примопредаје радова, што стручни надзор 
констатује у грађевинском дневнику и Записнику о примепредаји радова између овде уговорних 
страна, односно Комисије коју именује Наручилац.  
 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 
             

Члан 7. 
 Рок за извођење радова може се продужити на захтев Извођача: 
 - у случају елементарних непогода и дејства више силе, 
 - у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач, 
              - у случају промене временских услова а који услови онемогућавају квалитетно извођење 
предметних радова у складу са техничким условима, (стандардима и нормативима). 
 Захтев за продужење рока извођења радова, Извођач посноси Наручиоцу, у писаној форми уз 
сагласност стручног надзора, у року од два дана од дана сазнања за околност. 
 Уговорени рок се сматра продуженим када се о томе уговорне стране сагласе и потпишу Анекс 
овом Уговору. 
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 Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право  на продужење уговореног рока 
због околности које су настале у време доцње. 

 
Члан 8. 

 Ако се од стране стручног надзора уписом у грађевински дневник утврди да радови Извођача 
имају недостатке у квалитету и грешке, Извођач мора исте отклонити о свом трошку у року од 2 
календарска дана од дана уписа у грађевински дневник.  
 Уколико Извођач  не отклони констатоване недостатке у квалитету и грешке у предвиђеном 
року, Наручилац ће активирати банкарску гаранцију за добро извршење посла.  

 
Члан 9 

 Уколико Извођач не испуни све уговорене обавезе по овом Уговору, у уговореном року, 
односно по динамичком плану извођења радова, дужан је платити Наручиоцу уговорну казну у износу 
од 0,5 ‰ дневно, од укупне вредности уговорених радова за сваки дан закашњења, а највише 10 % од 
уговорене вредности радова. 
 Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 
умањењем  од окончане ситуације. 
 Уговорна казна не утиче на евентуалну накнаду до пуног износа штете коју Наручилац има 
право да тражи од Извођач, добровољно или путем суда. 

 
Члан 10. 

 Уколико Наручилац претрпи штету због неоправданог кашњења од стране Извођача у 
извођењу радова, као и неиспуњења других уговорених обавеза, која је већа од износа уговорне казне, 
Наручилац може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа 
претрпљене штете. 

 
Члан 11. 

  Наручилац се обавезује да: 
- изврши благовремено  плаћање сагласно одредбама овог  Уговора,  
- прибави све потребне дозволе и сагласности од надлежних државних органа, 
- даје стручна објашњења за извођење радова на захтев Извођача, 
- именује стручни надзор, 
- уведе Извођача у посао, 
- формира Комисију за примопредају радова и коначни обрачун. 

 Наручилац ће писмено обавестити Извођача о лицима која ће вршити стручни надзор уз 
обавезно достављање решења о вршењу стручног надзора, фотокопија лиценци и контакт телефона. 
 

Члан 12. 
 Наручилац Стручним надзором обезбеђује: 

- контролу да ли се радови изводе према одобрењу за изградњу и техничкој документацији на 
основу које је извршена пријава почетка радова, 
- контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и 
техничких норматива, те контролу количина према пројектној документацији, 
- проверу да ли постоје докази о квалитету материјала (атести), 
- контролу да ли се радови изводе према уговореној динамици, 
- 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 13. 

 Извођач се обавезује да: 
- о сопственом трошку организује градилиште (ограђивање градилишта и ограђивање свих 

хоризонталних и вертикалних отвора унутар објекта и обезбеђење градилишта), 
-  сноси трошкове утрошка електричне енергије и воде, 
-  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, 
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- преда Наручиоцу оверени динамички план на који даје сагласност Наручилац, на дан 
увођења у посао, 

- 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 
Наручиоцу, 

-  обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова, 
-  на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу, 
- 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 проузрокује,  
-  пре почетка радова решењем одреди одговорног извођача радова на градилишту и о томе 

обавести Наручиоца, 
- Сагласно одредбама овог Уговора преда Наручиоцу полисе осигурања 
-  Благовремено достави Наручиоцу имена својих представника у Комисију за примопредају 

радова и коначни обрачун. 
 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 14. 
Извођач радова 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 радова 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 радова је дужан да достави, пре истека 
уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања. 

 
Члан 15. 

 За укупан уграђени материјал Извођач мора да достави Наручиоцу, односно стручном надзору 
сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у 
складу са пројектно техничком документацијом, својом Понудом и конкурсном документацијом.  
 Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он 
је одговоран уколико употреби материјал који не одговара траженом квалитету.  
 

Члан 16. 
 Извођач по завршетку предметних радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, најкасније 
7 дана пре завршетка радова, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 
 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова, 
потписивањем Записника. 
 Коначни обрачун радова се врши комисијски најкасније у року од 60 дана од завршетка 
радова. 
 Комисију за примопредају радова и коначни обрачун чине представници Наручиоца, стручни 
надзор и одговорни извођач радова.    
 Комисија сачињава записник о примопредаји радова и коначан обрачун радова. 
 Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу попуњене одговарајуће 
табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима. 
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 Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу Изјаву да су радови 
изведени сагласно пројектно техничкој документацији.  

 
Члан 17. 

 Гарантни рок за изведене радове је 5 година, и почиње да тече од дана потписивања Записника 
о извршеној примопредаји радова и предаји банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном 
року Наручиоцу.  За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача те опреме у складу са условима 
произвођача. 
 Извођач је обавезан да, на дан потписивања Записника о  примопредаји предметних радова, 
записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђени материјал и опрему. 
  

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.  
 Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).   
 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. 

 Отклањању грешака, односно недостатака које утврди Наручилац у гарантном року Извођач 
мора да приступи у року од 5 календарских дана од дана писменог позива Наручиоца, а да исте 
изврши у примереном року у зависности од врсте недостатка. 
 Уколико недостатке Извођач не отклони у року из претходног става, Наручилац ће активирати 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року и има право да те радове уступи другом 
извођачу у складу са Законом о јавним набавкама.  

 
Члан 20. 

 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 Извођача, које су фиксне и непроменљиве. 
 Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова или 
мањкова радова, Извођач је дужан да застане са извођењем и писмено, као и уписом у грађевински 
дневник обавести стручни надзор и Наручиоца. 
 По добијању писане сагласности од стране стручног надзора и 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 примениће се јединичне цене из 
прихваћене Понуде Извођача, која чини саставни део овог Уговора. 
 Уколико се Наручилац сагласи са утврђеним вишковима и мањковима радова и мења се 
укупна цена из члана 2. овог Уговора, након сачињавања окончане ситуације сачиниће се анекс овом 
Уговору.  

 
Члан  21. 

 Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 
- ако Извођач у року од 8 дана од дана закључења Уговора не достави средство 

обезбеђења добро извршење посла,  
- ако Извођач у року од 8 дана од дана закључења Уговора не достави уговорене полисе 

осигурања,  
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- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 8 календарских дана, а о 
разлозима не обавести Наручиоца, у ком случају Наручилац има право на активирање срества 
обезбеђења за добро извршење посла; 

- ако Извођач не изведе радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из 
неоправданих разлога прекине са извођењем радова, у ком случају Наручилац има право на 
активирање срества обезбеђења за добро извршење посла; 

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова 
и квалитету наведеном у Понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора 
у примереном року у складу са Законом о планирању и изградњи, у ком случају Наручилац има право 
на активирање банкарске гаранције за добро извршење посла и 

- у случају да Наручилац утврди да неће имати довољно средстава за завршетак 
предметних радова. 
 

Члан  22. 
 Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са 
отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид Уговора.  
 У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од даљег 
пропадања. Извођач је дужан да достави Наручиоцу Изјаву да су радови изведени сагласно пројектно 
техничкој документацији, и његовој Понуди. У наведеном случају обе уговорне стране потписују 
Записник о стварно изведеним радовима до дана раскида Уговора.  
 Све трошкове раскида Уговора сноси уговорна страна која је одговорна за раскид Уговор. 

 
Члан 23. 

 За све што овим Уговором није регулисано примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима, Закона о планирању и изградњи, Посебне узансе о грађењу, Закон о јавним набавкама и 
други важећи прописи, технички нормативи и обавезни стандарди који важе за врсту радова који чине 
предмет овог Уговора. 

 
Члан 24. 

 Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних - оправданих разлога и 
околности, сагласном вољом обе уговорне стране, закључењем Анекса Уговора, у свему сагласно 
одредбама Закона о јавним набавкама.  
 Измена и допуна Уговора не односи се на јединичне цене, које морају бити фиксне током 
целог рока важења Уговора. 

 
Члан 25. 

 Извођач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка разлога, 
писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњењем свих уговорених обавеза из 
овог Уговора и да их документује на прописани начин. 
 Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу 
утицати на реализацију овог Уговора. 

 
Члан 26. 

 Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно, а у 
противном уговарају стварну надлежност  суда у Суботици.  
 Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да све одредбе истог  
представљају израз њихове слободне  воље. 
 Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 
 Извођач се обавезује да ће Уговор потписати и доставити Наручиоцу најкасније у року од 3 
дана од дана када му исти буде достављен на потписивање. 
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Члан 27. 
 Овај Уговор сачињен је у 9 (девет) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 7 
(седам)  примерака а Извођач 2 (два) примерка.  

 
 
 
      ЗА ИЗВОЂАЧА               ЗА НАРУЧИОЦА 
      Д и р е к т о р,                     
 
________________________                                                          ___________________________ 
 
                                                                                              
 
 
 Напомена: 
 Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора. 
 У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у модел 
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
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VII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
 Понуђач је дужан да сачини понуду према упутству Наручиоца, сагласно члану 87 ЗЈН. 

  
 1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 
 Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви документи који се прилажу треба да су 
издати на српском језику. Уколико је неки од доказа издат на страном језику, обавезно је пирложити 
превод на спрски језик оверен од стране судског тумача. 
 
 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 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.  
 Како је првобитни уговор закључен са понуђачем- који је самостално поднео понуду, исти и 
сада може поднети понуду на исти начин, како је то чинио уотовореном поступку.  
 Понуду доставити на адресу: Град Суботица, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку додатних радова –  Позориште, ЈН К 45/19 - НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда се може и лично предати у Градској управи, Суботица, Трг слободе 1, у 
Градском услужном центру, пријемно место 10. или 11. 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 времена до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, 
са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 
 Понуда мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом. 
 Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани јемствеником, тако да се не могу 
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, а да се видно не оштете 
листови. 
 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.  
 Заинтересовани понуђачи могу да изврше увид у конкурсну документацију као и да преузму 
на интернет странцама:  

- на Порталу јавних набавки www.ujn.gov.rs 
- на Порталу наручиоца: www.subotica.rs 
 

 3. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 Рок за подношење понуде је   02.08.2019. године до 10:30 часова. 
 Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до рока 
из става 1.  без обзира на начин достављања. 
 
 4. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 Јавно отварање понуда отпочеће исти дан, дана 02.08.2019. године у просторијама Наручиоца, 
у Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 11:00 часова, у Старој Градској кући, 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, да би могли 
активно учествовати у поступку отварања понуда. 
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Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и овлашћени 
представници понуђача. 
 
  5. ПАРТИЈЕ 
 Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
 6.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 7. 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, Градска управа, 
Суботица, Трг слободе 1, са назнаком: ,,Измена понуде за јавну набавку додатних радова –  
Народно позориште у Суботици, ЈН К 45/19 - НЕ ОТВАРАТИ  или 
 „Допуна понуде за јавну набавку додатних радова – Народно позориште у Суботици, ЈН 
К 45/19 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
 “Опозив понуде за јавну набавку додатних радова –  Народно позориште у Суботици, ЈН 
К 45/19 -  НЕ ОТВАРАТИ”  или 
  „Измена и допуна понуде за јавну набавку додатних радова – Народно позориште у 
Суботици, ЈН К 45/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
  По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
 8. 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. 
 
 9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 Понуђач не може поднети понуду са подизвођачем, из разлога што је првобитни уговор 
закључен с њим, као самосталним извођачем радова.  
 
 10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 Понуђач не може поднети понуду као група понуђача, из разлога што је првобитни уговор 
закључен с њим, као самосталним извођачем радова.  
 
 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
 11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
 11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

- аванс у висини од 45% од укупно уговорене цене без обрачунатог пореза на додату 
вредност, у року до 45 (четдесетпет) дана од дана пријема: 

а) исправног авансног предрачуна и изјаве о наменском коришћењу аванса,  
б) банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, 
в) банкарске гаранције за добро извршење посла и полиса осигурања; 
- до 45% по испостављеним привременим ситуацијама сачињеним на основу оверене 

грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из пројекта за извођење, потписаним од 
стране стручног надзора, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне привремене 
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ситуације, уз важећу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, банкарску гаранцију за добро 
извршење посла и полисе осигурања; 

- најмање 10% по испостављеној окончаној ситуацији у року до 45 (четрдесетпет) дана 
од дана пријема: 

а) исправне окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених 
радова и јединичних цена из пројекта за извођење, оверене од стране стручног надзора,  

б) банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, 
в) Записника о примопредаји радова и коначном обрачуну сачињеног и потписаног од стране 

 Комисије за примопредају радова и коначни обрачун. 
 Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од уговорене укупне цене. 
 Плаћање ће се вршити на текући рачун Извођача радова. 
 Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач радова испоставља на основу стварно 
изведених количина радова и јединичних цена датих у пројекту за извођење. Привремене и окончана 
ситуација морају бити потписане и оверене од стране стручног надзора, одговорних извођача радова, 
Извођача радова и Наручиоца. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу по завршетку 
радова, потписаном Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуну и достављању банкарске 
гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. 
 Наручилац може оспорити привремену или окончану ситуацију делимично или у целости. 
 Уколико Наручилац ситуацију оспори делимично, дужан је да исплати неспорни део 
ситуације. О разлозима оспоравања и оспореном износу Наручилац је дужан да обавести Извођача 
радова у року до 15 (петнаест) дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. Уколико у том 
року не обавести Извођача радова о својим примедбама, сматра се да нема примедби на обрачунате 
радове.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. 

 
 11.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
 Гаранција за изведене радове не може бити краћа од 5 година од дана примопредаје радова. 
 
 11.3. Захтев у погледу рока извођења радова 
 Рок за извођење радова не може бити дужи од 90 дана, од дана увођења извођача у посао о 
којој се сачињава записник. 
 Место извођења радова: на згради Народног позоришта у Суботици, Трг слободе. 

 
 11.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
 Рок важења понуде не може бити краћи од 90 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. 
 
 12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима (радне снаге, 
материјала, припадајуће зависне трошкове, транспорта, механизације и слично) 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. У обрасцу понуде навести укупну цену без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупан износ са 
ПДВ-ом. 
 Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.  
 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 
 Понуда са варијантама није дозвољена.  
 Попуст на понуђену цену није дозвољен. 
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 13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ 
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И 
СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарство финансије. 
 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и 
у Министарству  заштите  животне средине. 
 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања.  

 
 14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
 14.. ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ НАРУЧИОЦУ: 

-     Као средства финансијског обезбеђења, за повраћај авансног плаћања: 
Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у року од 8 дана од дана закључења 
уговора, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на 
први позив, у висини уговореног аванса од 45% од укупно уговорене цене без ПДВ-а са роком 
важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење Уговора. Понуђач може 
поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара 
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
 

-     Као средства финансијског обезбеђења, за добро извршење посла: 
Банкарску гаранцију за добро извршење посла, у року од 8 дана од дана закључења уговора, која 
мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у 
висини 10% од уговорене цене без ПДВ-а са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од 
уговореног рока за извршење Уговора. Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој 
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 
ранг).   
 Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и за добро 
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. 
 

-      Као средства финансијског обезбеђења, за отклањање грешака у гарантном року: 
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, приликом потписивања 
Записника о примопредаји уговорених радова, која мора бити са клаузулама: безусловна, 
неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини 10% од укупно уговорене цене 
без ПДВ-а са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока. Понуђач може 
поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара 
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  
 Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року уколико  
Извођач радова не буде извршавао своје уговорене  обавезе у уговореном гарантном року. 
 Кредитни рејтинг банци додељује „Рејтинг агенција“ која се налази на листи подобних 
агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг 
агенција која се налази на листи регистрованих  и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило 
Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets Authorities- ESMA). 
 
 15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 
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 16. 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 конкрусној документацији. 
 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 – Народно позориште у Суботици, 
ЈН К 45/19”. 
 Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације радним данима е-маилом на адресу javnenabavke@subotica.rs у току трајања 
радног времена наручиоца од 07:00 до 15:00 часова, примљени захтев ће се евидентирати са датумом 
када је примљен. 
 Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације е-маилом на адресу javnenabavke@subotica.rs радним данима након истека 
радног времена наручиоца, тј. након 15:00 часова, примљени захтев ће се евидентирати код наручиоца 
следећег радног дана. 
 Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације е-маилом на адресу javnenabavke@subotica.rs данима када наручилац не 
ради (викендом или у данима државног празника), примљени зхатев ће се  евидентирати првог 
следећег радног дана. 
 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.  
 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.  
 
 17. 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. 
 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.  
 
 18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРНЦЕ 
 Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у пртходне три године 
пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН, 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор 

о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
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Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на 
исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење 
понуда сходно члану 82. ЗЈН. 

 
 

 19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву  дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе 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, сагласно члану 75. став 2. Закона о 
јавним набавкама.  
 
 20. 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. 
 
 21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца 
противно одредбама овог закона. 
 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији.  

 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 

  Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на е-маил: 
javnenabavke@subotica.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. 
 Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске поште на 
емаил: 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 
емаил: 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 заштиту права е-маилом на адресу 
javnenabavke@subotica.rs  данима када наручилац не ради (викендом или у данима државног празника) 
примљени захтев ће се  евидентирати првог следећег радног дана. 
 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца 
најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог Закона 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 члана 63. става 3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико 
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.                  
 После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, 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 захтева из ст. 3. и 4. члана 149. ЗЈН, 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.  
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 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 
250.000,00 динара, уколико захтев подноси пре отварања понуда.  
Подносилац захтева је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 
0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, 
уколико се захтев подноси након отварања понуда.  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 159. ЗЈН. 
 
 Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:  

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН која мора 
да 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; 
     (3)  износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
     (4)  број рачуна буџета: 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: такса за ЗЗП;  назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
     (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; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, који садржи и  све друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и 
назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне 
таксе;  

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници 
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 
корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор; 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, 
за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 
Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 
 Упутство се налази и на сајту Комисије за заштиту права, www.kjn.gov.rs.  
 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 159. ЗЈН. 
 
 22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року до 8 дана 
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
 Понуђач је дужан да уговор о јавној набавци потпише, овери и врати Наручиоцу у року од 3 
дана од дана када га је примио на потпис. 
 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.  
 
 23. ПРАВО УЧЕШЋА 
 Право учешћа у поступку има понуђач који испуњава услове из члана 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама и услове из конкурсне документације, а испуњеност услова доказује достављањем доказа 
према члану 77. Закона о јавним набавкама, а у складу са конкурсном документацијом где су услови 
ближе дефинисани и овим упутством, и за који је Управа за јавне набавке својим Мишљењем дала 
мишљење да је основана примена преговарачког поступка јавне набавке сходно члану 35. став 1 тачка 
5) ЗЈН. 
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 Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може 
пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја 
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа. 
  
 24. ОСИГУРАЊЕ 
 Извођач је дужан да у року од 8 дана од дана закључења Уговора осигура радове, материјал и 
опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности и достави Наручиоцу полису осигурања, 
оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора. 
 Извођач радова је дужан да у року од 8 дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу 
полису осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или 
оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора, у свему према важећим законским 
прописима. 
 Извођач радова је дужан да у року од 8 од закључења Уговора, достави Наручиоцу полису 
осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој уговорној страни, 
односно трећем лицу, приликом реализације уговора, оригинал или оверену копију, у складу са 
важећим прописима. 
 
 25. ПОВЕРЉИВОСТ 
 Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у горњем 
десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“. 
 Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у 
складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама. 
 Не сматрају се поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из 
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
 
 26. РАЗЈАШЊЕЊЕ ПОНУДЕ 
 У циљу идентичног и потпуног разумевања свих елемената понуде Наручилац може тражити 
од понуђача додатно објашњење одређених одредби понуде. Захтеви за појашњење биће прослеђени у 
писаној форми. Понуђач је обавезан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за појашњење 
понуде, достави Комисији свој одговор у писаној форми. 

 
 27. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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.  
 
 28. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 Наручилац може да изврши измену Конкурсне документације сагласно члану 63. Закона о 
јавним набавкама. 

 
 29. ПРИМЕНА ЗАКОНА 
 Од понуђача се очекује да је упознат са свим релевантним законима, прописима, стандардима 
и техничким условима који важе у Републици Србији. 
 Извођење радова ће се вршити у складу са Законом о планирању и изградњи, Посебним 
узансама о грађењу, пројектном документацијом, прописима, стандардима, правилима струке и 
Законом о облигационим односима, ЗЈН и другим прописима који регулишу предметне радове ове 
јавне набавке. 
 Подношењем понуда понуђачи потврђују да су потпуно упознати са важећим законима, 
подзаконским актима, уредбама и правилима који на било који начин могу утицати, или се 
примењивати на поступак уступања, уговарања и извођења предметних радова. 
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 30. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Наручилац ће одбити понуду ако: 
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4) понуђени рок важења понуде је краћи од прописаног; 
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде 

или није могуће упоредити је са другим понудама и 
6) понуђена цена је већа од процењене вредности јавне набавке. 

 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. 
 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. 
 
 31. САДРЖАЈ ПОНУДЕ 
 Понуда се сматра прихватљивом уколико испуњава све захтеве и услове из Позива и 
конкурсне документације и ако уз тражене доказе из Упутства како се доказује испуњеност обавезних 
и додатних услова поднесе следеће обрасце и документе попуњене, потписане од стране овлашћеног 
лица: 

Образац број 1 –   Образац понуде; 
Образац број 2 –   Образац струкутре цене са упутством за попуњавање; 
Образац број 3 –   Образац трошкова припреме понуде; (није обавезно) 
Образац број 4 –   Образац изјаве о независној понуди; 
Образац број 5 –   Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН; 
Предмер радова; 
Оригинал писмо о намерама банке за издавање гаранције за повраћај авансног плаћања; 
Оригинал писмо о нарерама банке за издавање гаранције за добро извршење посла и 
Оригинал писмо о намерама банке за отклањање недостатака у гарантном року. 

 
 Понуда мора бити сачињена у складу са конкурсном документацијом: 
 Обрасци који су саставни део Конкурсне документације морају бити попуњени и потписани од 
стране овлашћеног лица Понуђача. За лакше попуњавање образаца, дозвољено је копирање истих, са 
истим садржајем. 
 Докази о испуњености услова могу се достављати  у неовереним читким копијама, а 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од Понуђача, чија је понуда на 
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа.  
 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа с тим да је дужан да наведе који су то докази као и навести у понуди интернет 
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.  
 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају 
да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је 
јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 Сходно члану 78. ЗЈН, лице које се налази у Регистру понуђача АПР, није дужно да приликом 
подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и  4) ЗЈН. 
 Како је првобитни уговор закључен с Извођачем, који је самостално подено понуду, и сада 
можепондети понуду самостално. 
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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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 
 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. 
 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. 
 
32.      ОБАВЕШТЕЊЕ  
           Приликом сачињавања понуде употеба печата није обавезна, сходно Пправилнику о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова ( „Службени лгасник РС бр. 86/15 и 41/19). 
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ПРЕДМЕР ДОДАТНИХ РАДОВА НА НАСТАВКУ АДАПТАЦИЈЕ, 

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ЗГРАДЕ 

„Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház“ У СУБОТИЦИ 

 

А / I ДЕО      

I  Заштита камене вуне за вентилисану фасаду      

Ред. 

бр. 
Опис позиције 

Јединица 

мере 
Количина 

Јединична 

цена                 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1. Набавка материјала, и израда заштите термоизолације 
од камене вуне за вентилисану фасаду, 

паропропусном-водонепропусном мембраном 

Homeseal LDS 0.04 FixPlus, која се фиксира типловима 
за подлогу. Обрачун се врши по m2. m2 675,00 

    

УКУПНО:   

 

II  Изношење камених степеника из трафоа на коти ±0.00 

Ред. 

бр. 
Опис позиције 

Јединица 

мере 
Количина 

Јединична 

цена                 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1. Пажљиво ручно изношење постојећих монолитних 
камених степеника из просторије трафоа на даљину 

до 30м. и слагање ван објекта на претходно 

направљена  дрвена постоља.Монолитни камени 

степеници димензија 16*33цм. дужина од 100 до 
290цм. и тежине од  130 до 380 килограма. Након 

извршеног слагања степеника, исте заштитити пвц 

фолијом. Обрачун се врши по m' степеника, а уцену је 
урачуната израда дрвених постоља и заштита пвц 

фолијом.  m' 147,00 

    

УКУПНО:    

 



III Молерско фарбарски радови у делу Ц  

Ред. 

бр. 
Опис позиције 

Јединица 

мере 
Количина 

Јединична 

цена                 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1. Набавка материјала, транспорт и бојење зидова и 

испуста, висококвалитетном latex бојом у два слоја 

са претходним глетовањем два пута. Боју и тон 

усвојити по избору одговорног пројектанта пре 
коначне набавке материјала а све на основу 

претстављених узорака и каталошкој нумерацији из 

тон карте произвођача које оверава пројектант. 
Обрачун по м2.  

      

  

  

  
  

  

  
  

   

  

  

  
  

  

  
  

 

  Кота ±0.00  м2 902,50 

  Кота +3.60  м2 767,59 

  Кота +6.75  м2 746,71 

  Кота +9.90 м2 825,86 

  Кота +13.05 м2 753,54 

  Кота +16.20 м2 732,83 

  Кота +19.35 м2 712,21 

  Укупно: м2 5.441,24     

2. Набавка материјала, транспорт и бојење плафона од 

гипскартонских плоча, висококвалитетном latex 

бојом у два слоја са претходним глетовањем два 

пута. Боју и тон усвојити по избору одговорног 
пројектанта пре коначне набавке материјала а све на 

основу претстављених узорака и каталошкој 

нумерацији из тон карте произвођача које оверава 
пројектант. Обрачун по м2.  

      

  

  

  
  

  

  
  

  

  

   

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  Кота -4.50  м2 48,62 

  Кота ±0.00  м2 92,80 

  Кота +3.60  м2 145,63 

  Кота +6.75  м2 201,01 

  Кота +9.90 м2 205,09 

  Кота +13.05 м2 197,67 

  Кота +16.20 м2 202,20 



  Кота +19.35 м2 208,95 

  Кота +22.50 м2 22,23 

  Укупно: м2 1.324,20     

3. Набавка материјала, транспорт и бојење 

малтерисаног плафона доње плоче степеништа, 

висококвалитетном latex бојом у два слоја са 
претходним глетовањем два пута. Боју и тон 

усвојити по избору одговорног пројектанта пре 

коначне набавке материјала а све на основу 

претстављених узорака и каталошкој нумерацији из 
тон карте произвођача које оверава пројектант. 

Обрачун по м2.  м2 194,84 

     

УКУПНО:   

 

IV Израда вентилисане гранитне сокле. 

Ред. 

бр. 
Опис позиције 

Јединица 

мере 
Количина 

Јединична 

цена                 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1. Набавка материјала,обрада, транспорт  и облагање 

сокле старог дела објекта гранитним плочама Д= 3 

цм. сличног тона као постојећа облога 

степеника.Гранитне плоче фиксирати за постојећи 
фасадни зид објекта помоћу прохромских анкера 

који се постављају  у претходно избушене рупе у 

зиду, и заливају двокомпонентним 
епоксидом.Облагање радити у свему према 

достављеном цртежу.Развијена висина облагања 

(вертикала и поклопна плоча) до л=55,00цм.                                           
Обрачун по м'. м' 83,50 

    

УКУПНО:    

 

 

 



V Изливање 'ОЛМО' масе на 1. спрату старог дела објекта 

Ред. 

бр. 
Опис позиције 

Јединица 

мере 
Количина 

Јединична 

цена                 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1. Набавка материјала, транспорт и израда равнајућег 

слоја 'ОЛМО' масе преко цементне кошуљице као 

подлоге за постављање паркета у старом делу 

позоришта. На подлогу од цементне кошуљице 
нанети прајмер а након тога урадити равнајући слој 

просечне дебљине  од  д=5мм, типа Thomsit 

DX,Flowcret 1-10 или слично, минималне притисне 
чврстоће 35N/мм², и отпорности на хабање АR2. 

Обрачун по м². м2 460,00 

    

УКУПНО:   

 

        

А / РЕКАПИТУЛАЦИЈА ДОДАТНИХ РАДОВА I ДЕО Понуђена цена без ПДВ-а 

I  Заштита камене вуне за вентилисану фасаду 
 

II  Изношење камених степеника из трафоа на коти ±0.00 
 

III Молерско фарбарски радови у делу Ц 
 

IV Израда вентилисане гранитне сокле 
 

V Изливање 'ОЛМО' масе на 1. спрату старог дела објекта 
 

Укупно без ПДВ-a :  
 

ПДВ 20% : 
 

Укупно са ПДВ-ом :  
 

 



B/ II DEO        

        

I  NOVI UZEMLJIVAČI I POLAGANJE CEVI ZA UVOD SN I NN KABLOVA U OBJEKAT       

Red. 

broj 
Opis pozicije 

Jedinica 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena sa 

PDV-om 

1 NOVI UZEMLJIVAČI 

1.1. Obeležavanje trase i  pažlјiv ručni iskop rova  u zemlјi III i IV 

kategorije, oko objekta, za polaganje trake za novi uzemljivač. 
Rov je dimenzija 0,4x0,8m.  m 150 

    

1.2. Prosecanje i probijanje betona, za iskop rova dimenzija 

0,4x0,8m. Cena je data po metru dužnom. m´ 26 

    

1.3. Nabavka i ugradnja pocinkovane čelične trake FeZn 30 x 4 mm,  
za izradu uzemljivača oko objekta i povezivanje sondi. m 240 

    

1.4. Isporuka i ugradnja pocinkovane čelične trake FeZn 25 x 4 mm,  

za polaganje trake po objektu. m 300 

    

1.5. Isporuka i pobijanje krstastog vertikalnog uzemlјivača- sonde Fe 
Zn , dužine 3m. Sonda se pobija na minimum jedan metar od 

objekta. kom 33 

    

1.6. Nabavka i izrada nastavaka i izvoda za uzemljenje sa zalivanjem 

bitumenom u zemlji. Komplet sa priborom za nastavljanje. 
kom 16 

    

1.7. Isporuka i izrada uzemljenja trafostranice sa bakarnim užetom 
50mm2. Bakarno uže je za spajanje vertikalnih uzemljivača (9 

sondi L=3m) i izradu prstena kod TS.  Bakarno uže uvesti u TS i 

pripremiti za sapajanje na glavnu šinu za izjednačavanje 

potenciaja u TS (GSIP).  m 50 

    

1.8. Združivanje uzemljenja u trafostanici, što obuhvata: 

- Izradu veze između neutralne i zaštitne sabirnice u NN 

razvodnom  bloku (združivanje uzemljenja) kablom P-Y preseka  

min. 50 mm² 1 kV 
- Postavljanje opomenske tablice za združeno uzemljenje na tabli 

niskog napona.                                                                         

kpl 1 

    

Komplet materijal, rad i transport. 



1.9. Isporuka materijala i izrada sabirnog zemljovoda unutar TS 

20/0,4 kV, što obuhvata: 
Povezivanje svih metalnih masa unutar TS, koje u normalnom 

pogonu nisu pod naponom ali prilikom kvara mogu doći pod 

napon (razvodni blok 20 kV, razvodna tabla 0,4 kV, energetski 

transformator, kablovske glave 20 kV i sl.) i elemenata 
građevinske konstrukcije TS (armatura), kao i svih elemenata 

bravarije (vrata, žaluzine, nosači transformatora, konzole i sl.) - 

IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA unutar trafostanice. 
Sabirni zemljovod izvesti pocinkovanom trakom dimenzija 30x4 

mm na zidnim odstojnim nosačima unutar prostorije TS. 

kpl 1 

    

Komplet materijal, rad i transport. 

1.10. Povezivanje sabirnog zemljovoda unutar trafostanice sa 
uzemljivačem trafostanice (objekta), preko ispitne spojnice. 

kpl 1 

    

Komplet materijal, rad i transport. 

1.11. Sav potreban pomoćni i montažni materijal za izradu uzemljevač 

objekta i uzemljenje trafostanice. paušal 1 

    

UKUPNO 1:   

 
2 CEVI ZA UVOD KABLOVA U OBJEKAT 

2.1. Ručni iskop rova, u zemlji III i IV kategorije, dimenzija 

0,8x1,4m, od regulacione linije do temelja objekta, za polaganje 

cevi 3x∅160 mm i 9x∅110 mm, za provlačenje kablova 
srednjenaponske (SN) i niskonaponske (NN) mreže do planirane 

trafostanice (TS je posebnom projektnom dokumentacijom 

planirana da se izgradi u posebnoj prostoriji u objektu). m 2 

    

2.2. Isporuka i polaganje  3 x PVC cevi  ∅160 u donjem nivou rova, 

za provlačenje kablova SN mreže. m 9,00 

    

2.3. Nabavka, isporuka peska i izrada postelјice od peska ukupne 
visine do 0,4 m oko položenih cevi u rovu širine 0,8 m.  m3 0,64 

    

2.4. Zatrpavanje rova peskom i zemljom iz iskopa sa nabijanjem u 

slojevima sa postavlјanjem dvostruke crvene opomenske trake. m 2,00 

    

UKUPNO 2:   

 

 

 

  



REKAPITULACIJA 

1 NOVI UZEMLJIVAČI    

2 CEVI ZA UVOD KABLOVA U OBJEKAT    

UKUPNO:    

  

 

 

  

    

II IZRADA INSTALACIJE ZA PPK, DK I VENTILATORE ZA PRESORIZACIJU, ODIMLJAVANJE I IZBACIVANJE GASOVA 

Red. 

broj 
Opis pozicije 

Jedinica 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena sa 

PDV-om 

1 Povevezivanje protivpožarne i dimne klapne provodnikom 

NHXHX FE 180 E90 7x1,5mm2. Provodnik je položen delom na 

regalima i na zidovima na obujmicama. Komplet  materijal i rad. kom 82 

    

2 Isporuka, polaganje i povezivanje provodnika za ventilatore za 

odimljavanje i presurizaciju stepeništa. Provodnici se polažu 

delom na regalu i na zidovima na obujmice. Komplet materijal i 
rad. 

  

    

NHXHX FE 180 E90 2x1,5mm2  m 800     

NHXHX FE 180 E90 4x2,5mm2  m 700     

NHXHX FE 180 E90 4x4mm2  m 79     

UKUPNO:   

 

III  KONTROLA SVETLA U HODNICIMA U BLOKU B I C 

 

Red. 

broj 
Opis pozicije 

Jedinica 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena sa 

PDV-om 

1 Nabavka, isporuka i ugradnja napojne jedinice jednosmernog 

napona DC  29V, 320mA, sa slobodnim izlazom, slična tipu 

N125/12. kom 2 

    

2 Nabavka, isporuka i ugradnja linijske/magnetne spojnice slične 
tipu N 140/13 kom 1 

    

3 Nabavka, isporuka i ugradnja tač panela, 230V AC, 50Hz, sličan 

tipu UP 588/13, zajedno sa ugradnom kutijom za tač panel 

(sličana tipu 5WG15888EB01) i aluminijumskim ramom 
(sličanog tipa 5WG15888EB12). Stavka sadrži i izradu 

aplikativnog softvera i puštanje u rad tač panela. kom 2 

    



4 Nabavka isporuka i ugradnja kombinovanog prekidača 8xAC 

230V, 16A, 8 x binarnih ulaza, sličan tipu N 502/02 u već 
izrađene razvodne ormane ( RO-PD, RO-PC, RO-0C, RO-1C, 

RO-2C, RO-3C, RO-4C, RO-5C, RO-6C, RO-7C, RO-PB- 

KUH, RO-PB, RO-0B, RO-1B, RO-2B, RO-3B, RO-4B). Stavka 

sadrži i izradu aplikativnog softvera za izvršenje svih definisanih 
upravljačkih i logičkih funkcija, kao i puštanje u rad. kom 17 

    

UKUPNO:   

 

IV INSTALACIJE ZA AV SISTEM 

 

Red. 

broj 
Opis pozicije 

Jedinica 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena sa 

PDV-om 

1 Nabavka, isporuka i montaža razvodnih kutija PP 

100x100x50mm, halogen- free. kom 44 

    

UKUPNO:   

 

V OPREMA ZA ZAMENU ŠINSKOG RAZVODA 

 

Red. 

broj 
Opis pozicije 

Jedinica 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena sa 

PDV-om 

1 Oprema za zamenu šinskog razvoda KR 2 

1.1. Isporuka montaža i povezivanje razvodnog ormana RO-TET. 

Orman se izrađuje od plastificiranog lima sa cilindričnim 
bravicama, IP 54, sa priborom za montažu, 

dim.1200x1200x400mm. Kompletno sa sledećom ugrađenom 

opremom: 

 

    

 

kompaktni    prekidač    630 A   sa podesivom      prekostrujnom      
i termičkom zaštitom, sa naponskim okidačem 230VAC kom 1 

    

kompaktni    prekidač    400 A   sa podesivom      prekostrujnom      
i termičkom zaštitom, sa naponskim okidačem 230VAC kom 3 

    

kompaktni    prekidač    250 A   sa podesivom      prekostrujnom      
i termičkom zaštitom, sa naponskim okidačem 230VAC kom 1 

    

prenaponska   zaštita   za   TN-C sistem kom 1     

bakarni šinski razvod za 630 A 

  

    



ostali sitni materijal (žice za šemiranje, kanalice, kleme, 

uvodnice, papučice i sl.) kpl 1 

    

Komplet materijal i rad kpl 1     

UKUPNO 1:   

2 Oprema za zamenu šinskog razvoda KR 3 

  

    

2.1. Prepravka razvodnog ormana RO-PC, od plastificiranog lima sa 

cilindričnim bravicama, IP 54, sa priborom za montažu, novih 

dimenzija (800+400)x1000x200mm, sa ugradnjom šinskog 

razvoda za kabl 95 mm2 i sa svom potrebnom opremom (kleme, 
papučice, uvodnice i ostali sitni materijal). 

kpl 1 

    

Komplet materijal i rad 

2.2. Prepravka razvodnog ormana RO-0C, od plastificiranog lima sa 
cilindričnim bravicama, IP 54, sa priborom za montažu, novih 

dimenzija (800+400)x1000x200mm, sa ugradnjom šinskog 

razvoda za kabl 95 mm2 i sa svom potrebnom opremom (kleme, 
papučice, uvodnice i ostali sitni materijal). 

kpl 1 

    

Komplet materijal i rad 

2.3. Prepravka razvodnog ormana RO-1C, od plastificiranog lima sa 

cilindričnim bravicama, IP 54, sa priborom za montažu, novih 
dimenzija (800+400)x1000x200mm, sa ugradnjom šinskog 

razvoda za kabl 95 mm2 i sa svom potrebnom opremom (kleme, 

papučice, uvodnice i ostali sitni materijal). 

kpl 1 

    

Komplet materijal i rad 

2.4. Prepravka razvodnog ormana RO-2C, od plastificiranog lima sa 

cilindričnim bravicama, IP 54, sa priborom za montažu, novih 
dimenzija (800+400)x1000x200mm, sa ugradnjom šinskog 

razvoda za kabl 95 mm2 i sa svom potrebnom opremom (kleme, 

papučice, uvodnice i ostali sitni materijal). 

kpl 1 

    

Komplet materijal i rad 

2.5. Prepravka razvodnog ormana RO-3C, od plastificiranog lima sa 

cilindričnim bravicama, IP 54, sa priborom za montažu, novih 

dimenzija (800+400)x1000x200mm, sa ugradnjom šinskog 
razvoda za kabl 95 mm2 i sa svom potrebnom opremom (kleme, 

papučice, uvodnice i ostali sitni materijal). 

kpl 1 

    

Komplet materijal i rad 



2.6. Prepravka razvodnog ormana RO-4C, od plastificiranog lima sa 

cilindričnim bravicama, IP 54, sa priborom za montažu, novih 
dimenzija (800+400)x1000x200mm, sa ugradnjom šinskog 

razvoda za kabl 95 mm2 i sa svom potrebnom opremom (kleme, 

papučice, uvodnice i ostali sitni materijal). 

kpl 1 

    

Komplet materijal i rad 

2.7. Prepravka razvodnog ormana RO-5C, od plastificiranog lima sa 

cilindričnim bravicama, IP 54, sa priborom za montažu, novih 

dimenzija (800+400)x1000x200mm, sa ugradnjom šinskog 
razvoda za kabl 95 mm2 i sa svom potrebnom opremom (kleme, 

papučice, uvodnice i ostali sitni materijal). 

kpl 1 

    

Komplet materijal i rad 

2.8. Prepravka razvodnog ormana RO-6C, od plastificiranog lima sa 

cilindričnim bravicama, IP 54, sa priborom za montažu, novih 

dimenzija (800+400)x1000x200mm, sa ugradnjom šinskog 
razvoda za kabl 95 mm2 i sa svom potrebnom opremom (kleme, 

papučice, uvodnice i ostali sitni materijal). 

kpl 1 

    

Komplet materijal i rad 

UKUPNO  2:   

 

REKAPITULACIJA 

 

1 Oprema za zamenu šinskog razvoda KR 2   

2 Oprema za zamenu šinskog razvoda KR 3    

 Ukupno:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI LED SVETILJKE 

Red. 

broj 
Opis pozicije 

Jedinica 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena sa 

PDV-om 

 Led svetiljke       

6.1. Ugradna svetiljka okruglog oblika sa uvucenim izvorom svetla 
dimenzija fi-108x100mm. Kuciste kao I unutrasnji podesivi 

prsten izradjeni od livenog aluminijuma, elektrostaticki ofarbano 

u boju po zelji arhitekte/investitora. Unutrasnji prsten 
omogucava mogucnost rotacije od 40 stepeni. Izvor svetla je led 

modul snage 6W, 950Lm, efikasnosti 158lm/W, boja svetla 

4000K, sa posebnim drajverom na 700mA. Led modul zadnje 

generacije sa životnim vekom većim od 50.000h rada i padom 
fluksa na maksimum 80% od inicijalnog. Stepen zastite IP20. 

Garancija na svetiljku 5 godina. Svetiljka je tipa AXIO - LED 

Adjustable 
6W 950lm 86803_+80635301_+800041proizvodjača Elmat – 

Petridis ili odgovarajuće. Obračun po kom. kom 24 

    

6.2. Isporuka i montaža kružne ugradne LED svetiljke bele boje 

snage 23 W sa svim potrebnim priborom i LED izvorom svetla 
LED CHIP  modul zadnje generacije koji obezbedjuje svetlost 

boje intenziteta 2000Lm, boje 4000K. Koeficijent reprodukcije 

boja Ra>80%. Životni vek svetiljke je veći od 
50,000 h radi sa efikasnošću čipa većom od 70% od 

inicijalnog(početnog) fluksa nakon 50.000 h rada . Odsijavač 

svetiljke izradjen od aluminijuma. Poklopac svetiljke izradjen od 

opal difuzura, prečnika 175mm. Svetiljka opremljena sa 
elektronskim napajanjem za priključenje na mrežni napon, 

izrađena u zaštiti IP20, slično tipu Elmat Petridis LUNA 

ROUND 175 LED CHIP 23W 46573 ili odgovarajuće. 
GARANCIJA NA SVETILJKU JE 5 GODINA. Obračun po 

kom. kom 12 

    



6.3. Isporuka i montaža LED reflektora snage 54W, 8022 lm, 

efikasnosti 148 lm/W. Koeficijent reprodukcije boje reflektora je 
>80%, simetrična raspodela svetla, koeficijent zaštite IP67, 

Životni vek veći od 50.000 h rada L80B10. Reflektor opremljen 

temperaturno otpornim staklom. Garancija 5 godina. Dimenzije 

reflektora 335x246x116 mm. Reflektor je sličan tipu Elmat 
Petridis - MACH 3 LED Easy 2Led Symmetrical 54W 4000K 

71661_ ili odgovarajuće. Obračun po kom. kom 18 

    

6.4. Isporuka i ugradnja nadgradne profilne ZIDNE LED svetiljke 
izradjena od aluminijumskog profilnog kućišta, elektrostatički 

ofarbana u boji po želji. Svetiljka poseduje simetrični optički 

sistem od ravnog visokoefikasnog opal PMMA difuzora 

transparentnosti 90%. Svetiljka je opremljena driverom koji je 
smešten u odvojenom delu svetiljke i izolovan. Kao izvor 

svetlosti koriste se ledchip modul snage 10W 4000K 1740 lm, 

boje svetlosti 4000 K, životnog veka >50000 h rada sa 
efikasnošću većom od 80% 

inicijalnog fluxa, koeficijenta reprodukcije boja Ra>80. Bočni 

poklopci svetiljke izradjeni od PVC-a u po želji i postavljaju 
se na svetiljku bez vidljivih šrafova. Svetiljka je IP40 stepena 

mehaničke zaštite. Dimenzije svetiljke 584x62x80 mm. 

Garancija na svetiljku je 5 godina. Svetiljka je slična tipu 

ELMAT Petridis - EASYLINE LED 10W NEUTRAL HE 
L564mm OPAL COVER ZIDNA MONTAŽA 

993102+9951021+99611+9941301+90013 ili odgovarajuće . 

Obračun po kom. kom 4 

    

6.5. Isporuka i montaža nadgradne vodozaptivne linijske led svetiljke 

snage 36 W sa svim potrebnim priborom za montažu.Dužina 

svetiljke 1200mm. Svetiljka je opremljena sa LINEAR 

modulima zadnje generacije efikasnosti 146 lm/w, osvetljaja 
5620 Lm, boje svetlosti 4000K , stepena otpornosti na udar 

IK08, sa ugrađenom elektronskim driverom.Životni vek 50000h 

rada sa L80B10. Colour tolerance: 4 MacAdam steps. 
Dihtovanje svetiljke se postiže kopčama. Svetiljka je izrađena u 

zaštiti IP65 i poseduje ENEC sertifikat slična je tipu Elmat 

Petridis - 3F Linda Led 1x36W 5260Lm Neutral 1270 x 100 ili 

odgovarajuće . GARANCIJA NA SVETILJKU JE 5 GODINA. 
Obračun po kom. kom 5 

    



6.6. Isporuka i montaža antipanične LED svetiljke, sa svim 

potrebnim priborom za montažu i LED izvorom svetla. Svetiljka 
je dimenzija 350x134x35 mm. U svetiljku su ugrađena 12 LED 

modula ukupnog fluksa 85 lm, svetiljka je u pripravnom spoju sa 

sopstvenom aku-baterija 3,6V 1Ah za autonomni rad od 3 sata. 

Svetiljka ima mogućnost regulacije pripravni/trajni spoj. 
Svetiljka je izrađena u zaštiti IP40 sa dodatnim pokazivačem 

pravca SP-114 za pravac kretanja, slično tipu Elmat Olympia 

Electronics -GR-310/12L/180 ili odgovarajuće. Obračun po 
kom. kom 209 

    

6.7. Isporuka i ugradnja nadgradne profilne ZIDNE LED svetiljke 

izradjena od aluminijumskog profilnog kućišta, elektrostatički 

ofarbana u boji po želji. Svetiljka poseduje simetrični optički 
sistem od ravnog visokoefikasnog opal PMMA difuzora 

transparentnosti 90%. Svetiljka je opremljena driverom koji je 

smešten u odvojenom delu svetiljke i izolovan. Kao izvor 
svetlosti koriste se ledchip modul snage 30W 4000K 5490 lm, 

boje svetlosti 4000 K, životnog veka >50000 h rada sa 

efikasnošću većom od 80% 
inicijalnog fluxa, koeficijenta reprodukcije boja Ra>80. Bočni 

poklopci svetiljke izradjeni od PVC-a u po želji i postavljaju 

se na svetiljku bez vidljivih šrafova. Svetiljka je IP40 stepena 

mehaničke zaštite. Dimenzije svetiljke 1704x62x80 mm. 
Garancija na svetiljku je 5 godina. Svetiljka je slična tipu 

ELMAT Petridis - EASYLINE LED 30W 

NEUTRAL HE L1704mm OPAL COVER ZIDNA MONTAŽA 
993106_+9951061+99611_+9941305+90013_  ili odgovarajuće. 

Obračun po kom. kom 13 

    



6.8. Viseca svetiljka pravougaonog oblika, sa mogucnoscu 

linearnog povezivanja u linije duzine po zahtevu arhitekte. 
Dimenzija pojedinacne svetiljke je 2280x80x100. Kuciste 

svetiljke od livenog profilnog aluminijuma ofarbanog 

postupkom elektrostatickog farbanja u boju po želji, sa opalnim, 

visokoefikasnim PMMA difuzorom i belim unutrasnjim 
reflektorom radi bolje iskoristivosti izvora svetla. Izvor svetla je 

led modul snage 56W, efikasnosti 

138lm/W, boja svetla 4000K sa integrisanim drajverom i sa 
priborom za montazu, visilicama duzine do 2m sa mogucnoscu 

preciznog podesavanja svetiljke. Stepen zastite IP43. Garancija 

na svetiljku 5 godina. Svetiljka je slična tipu SLOTLIGHT LED 
56W IP43 90178_ELMAT-PETRIDIS ili odgovarajuće. 

Obračun po kom. kom 13 

    

6.9. Viseca svetiljka pravougaonog oblika, sa mogucnoscu 

linearnog povezivanja u linije duzine po zahtevu arhitekte. 
Dimenzija pojedinacne svetiljke je 2880x80x100. Kuciste 

svetiljke od livenog profilnog aluminijuma ofarbanog 

postupkom elektrostatickog farbanja u boju po želji, sa opalnim, 
visokoefikasnim PMMA difuzorom i belim unutrasnjim 

reflektorom radi bolje iskoristivosti izvora 

svetla. Izvor svetla je led modul snage 56W+16W, efikasnosti 

138lm/W, boja svetla 4000K sa integrisanim drajverom i sa 
priborom za montazu, visilicama duzine do 2m sa mogucnoscu 

preciznog podesavanja svetiljke. Stepen zastite IP43. Garancija 

na svetiljku 5 godina. Svetiljka je slična tipu SLOTLIGHT LED 
56W+16 IP43 90178_+90173 ELMAT- PETRIDIS ili 

odgovarajuće. Obračun po kom. kom 9 

    

6.10. Isporuka i ugradnja šinskog reflektora crne boje 

opremljenog led chip modulom zadnje generacije. Led modul 
snage 10W 4000K 1615Lm. Kućište izradjeno od aluminijuma. 

Odsijavač obezbedjuje široku raspodelu svetlosti. Predspojna 

sprava u vertikalnom položaju u odnosu na šinu. Dimenzije 
reflektora 110 x 132 mm. Reflektor je tip-a TRITON 10W 

89180301 proizvodjača Elmat Petridis ili odgovarajuće. Obračun 

po kom. kom 101 

    



6.11. Ugradna svetiljka pravougaonog oblika, sa mogucnoscu 

linearnog povezivanja u linije duzine po zahtevu arhitekte. 
Dimenzija pojedinacne svetiljke je 2880x101x112. Kuciste 

svetiljke od livenog profilnog aluminijuma ofarbanog 

postupkom elektrostatickog farbanja u boju po želji, sa opalnim, 

visokoefikasnim PMMA difuzorom i belim unutrasnjim 
reflektorom radi bolje iskoristivosti izvora 

svetla. Izvor svetla je led modul snage 56W+16W, efikasnosti 

138lm/W, boja svetla 4000K sa integrisanim drajverom i sa 
priborom za montazu, visilicama duzine do 2m sa mogucnoscu 

preciznog podesavanja svetiljke. Stepen zastite IP43. Garancija 

na svetiljku 5 godina. Svetiljka je slična tipu SLOTLIGHT LED 
56W+16 IP43 92078_+92073 ELMAT- PETRIDIS ili 

odgovarajuće. Obračun po kom. kom 10 

    

6.12. Isporuka i montaža nadgradne vodozaptivne linijske ledsvetiljke 

snage 36 W sa svim potrebnim priborom za montažu.Dužina 
svetiljke 1200mm. Svetiljka je opremljena sa LINEAR 

modulima zadnje generacije efikasnosti 146 lm/w, osvetljaja 

5620 Lm, boje svetlosti 4000K , stepena otpornosti na udar 
IK08, sa ugrađenom elektronskim driverom.Životni vek 50000h 

rada sa L80B10. Colour tolerance: 4 MacAdam steps. 

Dihtovanje svetiljke se postiže kopčama. Svetiljka je izrađena u 

zaštiti IP65 i poseduje ENEC sertifikat slična je tipu Elmat 
Petridis - 3F Linda Led 1x36W5260Lm Neutral 1270 x 100 ili 

odgovarajuće. GARANCIJA NA SVETILJKU JE 5 GODINA. 

Obračun po kom. kom 147 

    



6.13. Isporuka i montaža kružne ugradne POKRETNE LED svetiljke 

bele boje snage 24 W sa svim potrebnim priborom i LED 
izvorom svetla LED CHIP  modul zadnje generacije koji 

obezbedjuje svetlost boje intenziteta 2440Lm, boje 4000K. 

Koeficijent reprodukcije boja Ra>80%. Životni vek svetiljke je 

veći od 50,000 h radi sa efikasnošću čipa većom od 70% od 
inicijalnog(početnog) fluksa nakon 50.000 h rada . Odsijavač 

svetiljke izradjen od aluminijuma. Prečnik svetiljke 175mm 

sa pokretnom osom od 60 stepeni. Svetiljka opremljena sa 
elektronskim napajanjem za priključenje na mrežni napon, 

izrađena u zaštiti IP20, slično tipu Elmat Petridis LUNA 

ROUND LED 24W NEUTRAL MEDIUM 175 ADJ. 4655030. 
proizvodjač Elmat – Petridis ili odgovarajuće. GARANCIJA NA 

SVETILJKU JE 5 GODINA. Obračun po kom. kom 10 

    

6.14. Isporuka i montaža kružne ugradne POKRETNE LED svetiljke 

bele boje snage 24 W sa svim potrebnim priborom i LED 
izvorom svetla LED CHIP  modul zadnje generacije koji 

obezbedjuje svetlost boje intenziteta 2440Lm, boje 4000K. 

Koeficijent reprodukcije boja Ra>80%. Životni vek svetiljke je 
veći od 50,000 h radi sa efikasnošću čipa većom od 70% od 

inicijalnog(početnog) fluksa nakon 50.000 h rada . Odsijavač 

svetiljke izradjen od aluminijuma. Prečnik svetiljke 175mm 

sa pokretnom osom od 60 stepeni. Svetiljka opremljena sa 
elektronskim napajanjem za priključenje na mrežni napon, 

izrađena u zaštiti IP20, slično tipu Elmat Petridis LUNA 

ROUND LED 24W NEUTRAL MEDIUM 175 ADJ. 4655030. 
proizvodjač Elmat – Petridis ili odgovarajuće. GARANCIJA NA 

SVETILJKU JE 5 GODINA. Obračun po kom. kom 19 

    



6.15. Isporuka i montaža kružne ugradne LED svetiljke bele boje 

snage 30 W sa svim potrebnim priborom i LED izvorom svetla 
LED CHIP  modul zadnje generacije koji obezbedjuje svetlost 

boje intenziteta 3290Lm, boje 4000K. Koeficijent reprodukcije 

boja Ra>80%. Životni vek svetiljke je veći od 

50,000 h radi sa efikasnošću čipa većom od 70% od 
inicijalnog(početnog) fluksa nakon 50.000 h rada . Odsijavač 

svetiljke izradjen od aluminijuma. Poklopac svetiljke izradjen od 

opal difuzura, prečnika 175mm. Svetiljka opremljena sa 
elektronskim napajanjem za priključenje na mrežni napon, 

izrađena u zaštiti IP43, slično tipu Elmat Petridis LUNA 

ROUND 175 LED CHIP 30W 46533 ili odgovarajuće. 
GARANCIJA NA SVETILJKU JE 5 GODINA. Obračun po 

kom. kom 228 

    

6.16. Isporuka i ugradnja nadgradne profilne ZIDNE LED svetiljke 

izradjena od aluminijumskog profilnog kućišta, elektrostatički 
ofarbana u boji po želji. Svetiljka poseduje simetrični optički 

sistem od ravnog visokoefikasnog opal PMMA difuzora 

transparentnosti 90%. Svetiljka je opremljena driverom koji je 
smešten u odvojenom delu svetiljke i izolovan. Kao izvor 

svetlosti koriste se ledchip modul snage 20W 4000K 3660 lm, 

boje svetlosti 4000 K, životnog veka >50000 h rada sa 

efikasnošću većom od 80% 
inicijalnog fluxa, koeficijenta reprodukcije boja Ra>80. Bočni 

poklopci svetiljke izradjeni od PVC-a u po želji i postavljaju 

se na svetiljku bez vidljivih šrafova. Svetiljka je IP40 stepena 
mehaničke zaštite. Dimenzije svetiljke 1144x62x80 mm. 

Garancija na svetiljku je 5 godina. Svetiljka je slična tipu 

ELMAT Petridis - ZIDNA SVETILJKA EASYLINE 
SURFACE 20W 

993104_+9951041+99611_+9941303+90013 ili odgovarajuće. 

Obračun po kom.   kom 37 

    



6.17. Isporuka i ugradnja nadgradne profilne ZIDNE LED svetiljke 

izradjena od aluminijumskog profilnog kućišta, elektrostatički 
ofarbana u boji po želji. Svetiljka poseduje simetrični optički 

sistem od ravnog visokoefikasnog opal PMMA difuzora 

transparentnosti 90%. Svetiljka je opremljena driverom koji je 

smešten u odvojenom delu svetiljke i izolovan. Kao izvor 
svetlosti koriste se ledchip modul snage 40W 4000K 6320 lm, 

boje svetlosti 4000 K, životnog veka >50000 h rada sa 

efikasnošću većom od 80%inicijalnog fluxa, koeficijenta 
reprodukcije boja Ra>80. Bočni poklopci svetiljke izradjeni od 

PVC-a u po želji i postavljajuse na svetiljku bez vidljivih 

šrafova. Svetiljka je IP40 stepena mehaničke zaštite. Dimenzije 
svetiljke 2264x62x80 mm. Garancija na svetiljku je 5 godina. 

Svetiljka je slična tipu ELMAT Petridis - ZIDNA 

SVETILJKAEASYLINE SURFACE 

40W993109_+9951091+99611+9941307+90013_ ili 
odgovarajuće.Obračun po kom. kom 3 

    

6.18. Isporuka i ugradnja nadgradne šinske LED svetiljke izradjena od 

aluminijumskog profilnog kućišta, elektrostatički ofarbana u boji 
po želji. Svetiljka poseduje simetrični optički 

sistem od ravnog visokoefikasnog mikroprizmatičnog PMMA 

difuzora transparentnosti 90%. Svetiljka je opremljena driverom 

koji je smešten u odvojenom delu svetiljke i izolovan. Kao izvor 
svetlosti koriste se ledchip modul snage 

22W 4000K 3160 lm, boje svetlosti 4000 K, životnog veka 

>50000 h rada sa efikasnošću većom od 80% inicijalnog fluxa, 
koeficijenta reprodukcije boja Ra>80. Bočni poklopci svetiljke 

izradjeni od PVC-a u po želji i postavljaju se na svetiljku bez 

vidljivih šrafova. Svetiljka je IP40 stepena mehaničke zaštite. 
Dimenzije svetiljke 600x62x80 mm. Garancija na svetiljku je 5 

godina. Svetiljka je slična tipu ELMAT Petridis - EASYLINE 

TRACK L600 MICROPRISMATIC COVER 22W COOL 

WHITE 4000K 3160LM ili odgovarajuće . Obračun po kom. kom 112 

    



6.19. Isporuka i montaža KVADRATNE NADGRADNE LED 

svetiljke 
940X940 mm. Kućište svetiljke izradjeno od aluminijuma 

elektrostatički ofarbanog. Difuzor svetiljke od opal plexiglasa. 

Izvor svetlosti led 96W, 16100Lm, 4000K. Svetiljka opremljena 

elektronskom predspojnom spravom. Stepen zaštite IP20. 
Svetiljka se isporučuje sa priborom za ugradnju. Svetiljka je tipa 

Elmat Petridis - SVETILJKA BOX 

AVRA 940X940 96W 16100lm. cod: 82191331 ili 
odgovarajuće. Garancija na svetiljku je 5 godina. Obračun po 

kom. kom 3 

    

6.20. Isporuka i ugradnja svetlećeg znaka izradjenog od opal 

satiniranog akrilnog kućišta. Kao poklopac se koristi INOX 
316. Željeni ispis se vrši laserom. Led chip dioda snage 3W 

4000K je svetlosni izvor sa garancijom 5 godina na intenzitet i 

životni verk. Led dioda proizvodjača Samsung LED. Svetiljaka 
je slična tipu Elmat-Petridis LED SIGN 3W 230V NEUTRAL 

4000K ili odgovarajuće. Obračun po kom. kom 119 

    

6.21. Isporuka i ugradnja ugradne profilne LED svetiljke izradjena od 

aluminijumskog profilnog kućišta, elektrostatički ofarbana u boji 
po želji. Svetiljka poseduje simetrični optički sistem od ravnog 

visokoefikasnog opal PMMA difuzora transparentnosti 90%. 

Svetiljka je opremljena driverom koji je smešten u odvojenom 
delu svetiljke i izolovan. Kao izvor svetlosti koriste se ledchip 

modul snage 64X7 W 4000K 

19796 lm, boje svetlosti 4000 K, životnog veka >50000 h rada 
sa efikasnošću većom od 80% inicijalnog fluxa, koeficijenta 

reprodukcije boja Ra>80. Bočni poklopci svetiljke izradjeni od 

PVC-a u po želji i postavljaju se na svetiljku bez vidljivih 

šrafova. Svetiljka je IP40 stepena mehaničke zaštite. Dimenzije 
svetiljke 19796x62x80 mm. Garancija na svetiljku je 5 godina. 

Svetiljka je slična tipu ELMAT Petridis - EASYLINE 

L19796mm 64Wx7 
993210_x7+9951101x7+99612_x7+9941317x7 ili 

odgovarajuće. Obračun po kom. kom 6 

    



6.22. Isporuka i ugradnja ugradne profilne LED svetiljke izradjena od 

aluminijumskog profilnog kućišta, elektrostatički ofarbana u boji 
po želji. Svetiljka poseduje simetrični optički sistem od ravnog 

visokoefikasnog opal PMMA difuzora transparentnosti 90%. 

Svetiljka je opremljena driverom koji je smešten u odvojenom 

delu svetiljke i izolovan. Kao izvor svetlosti koriste se ledchip 
modul snage 120W 4000K 19488 lm, boje svetlosti 4000 K, 

životnog veka >50000 h rada sa efikasnošću većom od 80% 

inicijalnog fluxa, koeficijenta reprodukcije boja Ra>80. Bočni 
poklopci svetiljke izradjeni od PVC-a u po želji i postavljaju se 

na svetiljku bez vidljivih šrafova. Svetiljka je IP40 stepena 

mehaničke zaštite. 
Dimenzije svetiljke 5092x62x80 mm. Garancija na svetiljku je 

5 godina. Svetiljka je slična tipu ELMAT Petridis -  EASYLINE 

L5092mm 120W 19488lm ili odgovarajuće. Obračun po kom. kom 8 

    

6.23. Isporuka i ugradnja ugradne profilne LED svetiljke izradjena od 
aluminijumskog profilnog kućišta, elektrostatički ofarbana u boji 

po želji. Svetiljka poseduje simetrični optički sistem od ravnog 

visokoefikasnog opal PMMA difuzora transparentnosti 90%. 
Svetiljka je opremljena driverom koji je smešten u odvojenom 

delu svetiljke i izolovan. Kao izvor svetlosti koriste se ledchip 

modul snage 416W 4000K 72384 lm, boje svetlosti 4000 K, 

životnog veka >50000 h rada sa efikasnošću većom od 80% 
inicijalnog fluxa, koeficijenta reprodukcije boja Ra>80. Bočni 

poklopci svetiljke izradjeni od PVC-a u po želji i postavljaju se 

na svetiljku bez vidljivih šrafova. Svetiljka je IP40 stepena 
mehaničke zaštite. Dimenzije svetiljke 16992x62x80 mm. 

Garancija na svetiljku je 5 godina. Svetiljka je slična tipu 

ELMAT Petridis - EASYLINE L16992mm 416W 72384lm ili 
odgovarajuće. Obračun po kom. kom 8 

    



6.24. Isporuka i ugradnja ugradne profilne LED svetiljke izradjena od 

aluminijumskog profilnog kućišta, elektrostatički ofarbana u boji 
po želji. Svetiljka poseduje simetrični optički sistem od ravnog 

visokoefikasnog opal PMMA difuzora transparentnosti 90%. 

Svetiljka je opremljena driverom koji je smešten u odvojenom 

delu svetiljke i izolovan. Kao izvor svetlosti koriste se ledchip 
modul snage 336W 4000K 58464 lm, boje svetlosti 4000 K, 

životnog veka >50000 h rada sa efikasnošću većom od 80% 

inicijalnog fluxa, koeficijenta reprodukcije boja Ra>80. Bočni 
poklopci svetiljke izradjeni od PVC-a u po želji i postavljaju se 

na svetiljku bez vidljivih šrafova. Svetiljka je IP40 stepena 

mehaničke zaštite. Dimenzije svetiljke 15276x62x80 mm. 
Garancija na svetiljku je 5 godina. Svetiljka je slična tipu 

ELMAT Petridis - EASYLINE L15276mm 336W 58464lm ili 

odgovarajuće . Obračun po kom. kom 2 

    

6.25. Isporuka i ugradnja ugradne profilne LED svetiljke izradjena od 
aluminijumskog profilnog kućišta, elektrostatički ofarbana u boji 

po želji. Svetiljka poseduje simetrični optički sistem od ravnog 

visokoefikasnog opal PMMA difuzora transparentnosti 90%. 
Svetiljka je opremljena driverom koji je smešten u odvojenom 

delu svetiljke i izolovan. Kao izvor svetlosti koriste se ledchip 

modul snage 64X7 W 4000K 19796 lm, boje svetlosti 4000 K, 

životnog veka >50000 h rada sa efikasnošću većom od 80% 
inicijalnog fluxa, koeficijenta reprodukcije boja Ra>80. Bočni 

poklopci svetiljke izradjeni od PVC-a u po želji i postavljaju se 

na svetiljku bez vidljivih šrafova. Svetiljka je IP40 stepena 
mehaničke zaštite. Dimenzije svetiljke 19796x62x80 mm. 

Garancija na svetiljku je 5 godina. Svetiljka je slična tipu 

ELMAT Petridis - EASYLINE L19796mm 64Wx7 
993210_x7+9951101x7+99612_x7+9941317x7 ili odgovarajuće 

. Obračun po kom. kom 2 

    

6.26. Isporuka i ugradnja led trake VF600 , zalepljene na Al profil. 

Led traka je dužine kotura 1m, snage 4,6w/m i osvetljaja 
690 lm/w. slična je tipu VF600 4000K 24V OSRAM + AL 

PROFIL + DRIVER PARROT 24V OSRAM . Led profil 

dimenzija 16x12mm sa transparentnim opal difuzorom 

namenjen za ugradnju LED trake ili odgovarajuće. Obračun po 
kom. kom 168 

    



6.27. Isporuka i ugradnja nadgradne profilne ZIDNE 

DIREKTNO/INDIREKTNE LED svetiljke izradjena od 
aluminijumskog profilnog kućišta, elektrostatički ofarbana u boji 

po želji. Svetiljka poseduje simetrični optički sistem od ravnog 

visokoefikasnog opal PMMA difuzora transparentnosti 90%. 

Svetiljka je opremljena driverom koji je smešten u odvojenom 
delu svetiljke i izolovan. Kao izvor svetlosti koriste se ledchip 

modul snage 15+15W 4000K 

5490 lm, boje svetlosti 4000 K, životnog veka >50000 h rada sa 
efikasnošću većom od 80% inicijalnog fluxa, koeficijenta 

reprodukcije boja Ra>80. Bočni poklopci svetiljke izradjeni od 

PVC-a u po želji i postavljaju se na svetiljku bez vidljivih 
šrafova. Svetiljka je IP43stepena mehaničke zaštite. Dimenzije 

svetiljke 870x62x80 mm. Garancija na svetiljku je 

5 godina. Svetiljka je slična tipu ELMAT Petridis - EASYLINE 

UP/DOWN LED l=870mm 15W+15W 990431 ili odgovarajuće. 
Obračun po kom. kom 73 

    

6.28. Isporuka i ugradnja led trake VF600 , zalepljene na Al profil. 

Led traka je dužine kotura 1m, snage 4,6w/m i osvetljaja 
690 lm/w. slična je tipu VF600 4000K 24V OSRAM + AL 

PROFIL + DRIVER PARROT 24V OSRAM . Led profil 

dimenzija 16x12mm sa transparentnim opal difuzorom 

namenjen za ugradnju LED trake ili odgovarajuće. Obračun po 
kom. kom 58 

    

6.29. Isporuka i ugradnja led trake VF600 , zalepljene na Al profil. 

Led traka je dužine kotura 1m, snage 4,6w/m i osvetljaja690 
lm/w. slična je tipu VF600 4000K 24V OSRAM + AL PROFIL 

+ DRIVER PARROT 24V OSRAM . Led profil 

dimenzija16x12mm sa transparentnim opal difuzorom namenjen 

za ugradnju LED trake ili odgovarajuće. Obračun po kom. kom 5 

    

6.30. Isporuka i ugradnja led trake VF900 , zalepljene na Al profil. 

Led traka je dužine kotura 1m, snage 12,2w/m i osvetljaja 

900 lm/w. slična je tipu VF900 4000K 24V OSRAM + AL 
PROFIL + DRIVER PARROT 24V OSRAM . Led profil 

dimenzija 16x12mm sa transparentnim opal difuzorom 

namenjen za ugradnju LED trake ili odgovarajuće. Obračun po 

kom. kom 418 

    



6.31. Isporuka i ugradnja zidne svetiljke. Svetiljka izradjena od 

aluminijumskog kućišta elektrostatički ofarbana u poju po želi 
kupca. Svetiljka ima mogućnost pokretanja za 90 stepeni. 

Dimenzije svetiljke 170x100x70 mm. Kao izvor svetlosti koristi 

se LED sijalica 10w E27 OSRAM. . Svetiljka je slična tipu 

Elmat Petridis - Galatia S 1x LED 10W E27 85840 ili 
odgovarajuće. Obračun po kom. kom 30 

    

6.32. Isporuka i montaža kružne ugradne LED svetiljke bele boje 

snage 50W sa svim potrebnim priborom i LED izvorom svetla 
LED CHIP  modul zadnje generacije koji obezbedjuje svetlost 

boje intenziteta 7997 Lm, boje 4000K. Koeficijent reprodukcije 

boja Ra>80%. Životni vek svetiljke je veći od 

50,000 h radi sa efikasnošću čipa većom od 70% od 
inicijalnog(početnog) fluksa nakon 50.000 h rada . Odsijavač 

svetiljke izradjen od aluminijuma. Poklopac svetiljke izradjen od 

opal difuzura, prečnika 235mm. Svetiljka opremljena sa 
elektronskim napajanjem za priključenje na mrežni napon, 

izrađena u zaštiti IP43, slično tipu Elmat Petridis LUNA 

ROUND 235 LED CHIP 50W 465631 ili odgovarajuće. 
GARANCIJA NA SVETILJKU JE 5 GODINA. Obračun po 

kom. kom 7 

    

6.33. Isporuka i montaža kružne ugradne LED svetiljke bele boje 

snage 23 W sa svim potrebnim priborom i LED izvorom svetla 
LED CHIP  modul zadnje generacije koji obezbedjuje svetlost 

boje intenziteta 2000Lm, boje 4000K. Koeficijent reprodukcije 

boja Ra>80%. Životni vek svetiljke je veći od 
50,000 h radi sa efikasnošću čipa većom od 70% od 

inicijalnog(početnog) fluksa nakon 50.000 h rada . Odsijavač 

svetiljke izradjen od aluminijuma. Poklopac svetiljke izradjen od 

opal difuzura, prečnika 175mm. Svetiljka opremljena sa 
elektronskim napajanjem za priključenje na mrežni napon, 

izrađena u zaštiti IP20, slično tipu Elmat Petridis LUNA 

ROUND 175 LED CHIP 23W 46573 ili odgovarajuće. 
GARANCIJA NA SVETILJKU JE 5 GODINA. Obračun po 

kom. kom 52 

    



6.34. Isporuka i montaža kružne ugradne LED svetiljke bele boje 

snage 23 W sa svim potrebnim priborom i LED izvorom svetla 
LED CHIP  modul zadnje generacije koji obezbedjuje svetlost 

boje intenziteta 2000Lm, boje 4000K. Koeficijent reprodukcije 

boja Ra>80%. Životni vek svetiljke je veći od 

50,000 h radi sa efikasnošću čipa većom od 70% od 
inicijalnog(početnog) fluksa nakon 50.000 h rada . Odsijavač 

svetiljke izradjen od aluminijuma. Poklopac svetiljke izradjen od 

opal difuzura, prečnika 175mm. Svetiljka opremljena sa 
elektronskim napajanjem za priključenje na mrežni napon, 

izrađena u zaštiti IP20, slično tipu Elmat Petridis LUNA 

ROUND 175 LED CHIP 23W 46573 ili odgovarajuće. 
GARANCIJA NA SVETILJKU JE 5 GODINA. Obračun po 

kom. kom 42 

    

6.35. Ugradna svetiljka okruglog oblika sa uvucenim izvorom svetla 

dimenzija fi-108x100mm. Kuciste kao I unutrasnji podesivi 
prsten izradjeni od livenog aluminijuma, elektrostaticki ofarbano 

u boju po zelji arhitekte/investitora. Unutrasnji prsten 

omogucava mogucnost rotacije od 40 stepeni. Izvor svetla je led 
modul snage 6W, 950Lm, efikasnosti 158lm/W, boja svetla 

4000K, sa posebnim drajverom na 700mA. Led modul zadnje 

generacije sa životnim vekom većim od 50.000h rada i padom 

fluksa na maksimum 80% od inicijalnog. Stepen zastite IP20. 
Garancija na svetiljku 5 godina. Svetiljka je tipa AXIO - LED 

Adjustable6W 950lm 86803_+80635301_+800041proizvodjača 

Elmat – Petridis ili odgovarajuće. Obračun po kom. kom 33 

    



6.36. Isporuka i ugradnja nadgradne profilne ZIDNE LED svetiljke 

izradjena od aluminijumskog profilnog kućišta, elektrostatički 
ofarbana u boji po želji. Svetiljka poseduje simetrični optički 

sistem od ravnog visokoefikasnog opal PMMA difuzora 

transparentnosti 90%. Svetiljka je opremljena driverom koji je 

smešten u odvojenom delu svetiljke i izolovan. Kao izvor 
svetlosti koriste se ledchip modul snage 20W 4000K 3660 lm, 

boje svetlosti 4000 K, životnog veka >50000 h rada sa 

efikasnošću većom od 80% 
inicijalnog fluxa, koeficijenta reprodukcije boja Ra>80. Bočni 

poklopci svetiljke izradjeni od PVC-a u po želji i postavljaju 

se na svetiljku bez vidljivih šrafova. Svetiljka je IP40 stepena 
mehaničke zaštite. Dimenzije svetiljke 1144x62x80 mm ili 

odgovarajuće. Garancija na svetiljku je 5 godina. Svetiljka je 

slična tipu ELMAT Petridis - ZIDNA SVETILJKA EASYLINE 

SURFACE 20W 
993104_+9951041+99611_+9941303+90013  ili odgovarajuće. 

Obračun po kom. kom 12 

    

6.37. Isporuka i montaža antipanične LED svetiljke, sa svim 
potrebnim 

priborom za montažu i LED izvorom svetla. Svetiljka je 

dimenzija 

350x134x35 mm. U svetiljku su ugrađena 12 LED modula 
ukupnog fluksa 85 lm, svetiljka je u pripravnom spoju sa 

sopstvenom aku-baterija 3,6V 1Ah za autonomni rad od 3 sata. 

Svetiljka ima mogućnost regulacije pripravni/trajni spoj. 
Svetiljka je izrađena u zaštiti IP40 sa dodatnim pokazivačem 

pravca SP-114 za pravac kretanja, slično tipu Elmat Olympia 

Electronics -GR-310/12L/180  ili odgovarajuće. Obračun po 
kom. kom 22 

    



6.38. Isporuka i montaža antipanične LED svetiljke, sa svim 

potrebnim 
priborom za montažu i LED izvorom svetla. Svetiljka je 

dimenzija 

350x134x35 mm. U svetiljku su ugrađena 12 LED modula 

ukupnog fluksa 85 lm, svetiljka je u pripravnom spoju sa 
sopstvenom aku-baterija 3,6V 1Ah za autonomni rad od 3 sata. 

Svetiljka ima mogućnost regulacije pripravni/trajni spoj. 

Svetiljka je izrađena u zaštiti IP40 sa dodatnim pokazivačem 
pravca SP-114 za pravac kretanja, slično tipu Elmat Olympia 

Electronics -GR-310/12L/180 ili odgovarajuće. Obračun po 

kom. kom 10 

    

6.39. Isporuka i montaža nadgradne vodozaptivne linijske led 
svetiljke snage 36 W sa svim potrebnim priborom za 

montažu.Dužina svetiljke 1200mm. Svetiljka je opremljena sa 

LINEAR modulima zadnje generacije efikasnosti 146 lm/w 
, osvetljaja 5620 Lm, boje svetlosti 4000K , stepena otpornosti 

na udar IK08, sa ugrađenom elektronskim driverom.Životni vek 

50000h rada sa L80B10. Colour tolerance: 4 MacAdam steps. 
Dihtovanje svetiljke se postiže kopčama. Svetiljka je izrađena u 

zaštiti IP65 i poseduje ENEC sertifikat slična je tipu Elmat 

Petridis - 3F Linda Led 1x36W 5260Lm Neutral 1270 x 100 ili 

odgovarajuće. GARANCIJA NA SVETILJKU JE 5 GODINA. 
Obračun po kom. kom 10 

    

UKUPNO:   

 

VII INSTALACIJA JAKE STRUJE NA I, II, III i IV SPRATU 

 

Red. 

broj 
Opis pozicije 

Jedinica 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena sa 

PDV-om 

1 Demontaža već ploženih kablova na  prvom spratu. paušal 1     

2 Polaganje i montaža kablova u regalima i po zidovima na prvom 

spratu. paušal 1 

    

3 Demontaža već ploženih kablova na  drugom spratu. paušal 1     

4 Polaganje i montaža kablova u regalima i po zidovima na 
drugom spratu. paušal 1 

    



5 Demontaža već ploženih kablova na trećem spratu. paušal 1     

6 Polaganje i montaža kablova u regalima i po zidovima na trećem 

spratu. paušal 1 

    

7 Demontaža već ploženih kablova na četvrtom spratu. paušal 1     

8 Polaganje i montaža kablova u regalima i po zidovima na 
četvrtom spratu. paušal 1 

    

UKUPNO:   

 

VIII TRANSFORMATOR 

 

Red. 

broj 
Opis pozicije 

Jedinica 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena sa 

PDV-om 

1 Isporuka montaža i povezivenje suvog energetskog 

transformatora snage 1000  kVA, prenosnog odnosa 20/0.42kV, 
20.000V±2x2,5% / 420V, sprege  Dyn-5, uk=6%, učestanosti 50 

Hz, sa ugrađenim PTC senzorima za zaštitu od pregrejavanja, 

termička klasa izolacije F. Transformator je sa prirodnim 
vazdušnim hlađenjem AN.( Prizvodnje Simens, Schneider 

electric ili odgovarajući), 

kom 2 

    

Komplet materijal, rad i transport. 

2 Isporuka materijala i povezivanje  transformatorske ćelije 

razvodnog bloka 20 kV i  energetskog transformatora 

jednožilnim kablovima tipa 3x(XHP 48) preseka  ne manjeg od 

35 mm2 Cu, preseka ekrana 16 mm2 Cu, sa odgovarajućim 
završnicama za unutrašnju montažu i priborom za ovaj tip 

kablova. 

Ukupno za rad, materijal i transport. 

kpl 2 

    

Komplet materijal, rad i transport. 

3 Izrada i montaža tipskog nosača (konzole) za tri jednopolne 

kablovske glave za kabl tipa XHP 48, u odelenju za smeštaj 

transformatora, ukupne dužine 1500 mm, od profila L35x35, 
komplet sa trakom za uzemljenje, obujmicama od nemagnetnog 

materijala i spojnim materijalom. 

kpl 2 

    

Komplet materijal, rad i transport. 

UKUPNO:   



IX NISKONAPONSKI 0.4kV RASKLOPNI BLOK  

Red. 

broj 
Opis pozicije 

Jedinica 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena sa 

PDV-om 

1 Isporuka i montaža ispitanog i testiranog NN. 0.4kV rasklopnog 

bloka: 
Slobodnostojeći, dozidni, sa neprovidnim vratima sa prednje 

strane. Kućište izrađeno od visokokvalitetnog metala u boji RAL 

9001 
ukupna dimenzija 5600x600x2000 mm stavljen od ukupno  

7polja: 

2 dovodna, 
4 izvodna i 

1 spojno polje. 

Stepen zaštite IP54 pristup opremi sa prednje strane pristup 

kablovima sa prednje strane, dovod kablova od dole. 
Sl.tipu SPACIAL NSYSF "SCHNEIDER ELECTRIC" 

  

    

U orman se ugradjuje sledeća oprema proizvođača 

"SCHNEIDER ELECTRIC" ili odgovarajuće: 

1.1. DOVODNO POLJE 0,4kV (800x600x2000mm)  sa glavnim 
prekidačem: 

Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 

1600A prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, sastavljen od 
sledećih komponenti: 

- bazni uredaj - prekidač sa vazdušnom komorom 1600A, 

- mikroprocesorska kontrolna jedinica tip Micrologic 5.0 A: 
strujno podešenje zaštite od preopterećenja Ir=0.4 ... 1 In; 

vremensko podešenje zaštite od preopterećenja; termička 

memorija 20 min pre i nakon okidanja prekidača;  zaštita od 

kratkog spoja Isd=1.5...10 Ir (sa kašnjenjem); vremensko 
podešenje zaštite od kratkog spoja;  trenutna zaštita od kratkog 

spoja  Ii= 2...15  In; naponski okidač 

230VAC, alarmi za nesimetriju struje, maksimalnu struju; sl.tipu 
COMPACT NS1600N proizvođača Schneider Electric ili 

odgovarajuće. 

- kompletno sa bakarnim šinama za konekciju prekidača sa 

glavnim sabirnicama. kom 1 

    



Strujni merni transformatori 1500/5  A/A, 720V, cl. 0,5, 10VA, 

sl.tipu MULTI 9 - TI ''Schneider Electric'' kom 4 

    

automatski osigurač  (6-16A); jednopolni 1P; B kriva; 10kA;  ili 

sl. kom 15 

    

Mrežni analizator 96x96 mm. Za merenje i prikazivanje struje, 

napona,  (TRMS), frekvencije, aktivne i reaktivne snage, 
potrošene energije i  THD  (struja i napon). Prikazivanje min i 

maks vrednosti. Sa RS 485 . Montira se ne prednju ploču 

ormana, Sl tipu PM820, Schneider Electric kom 1 

    

pomoćni relej 3 SPDT, sa podnožjem za montažu na ED  šinu. . 
kom 3 

    

Monofazna šuko priključnica 250V, 16A 
kom 1 

    

Četvoropolni (4P) odvodnik prenapona, za 440V, 50Hz, sa 

izvlačivim ketridžima, sa pomoćnim kontaktima za signalizaciju 

stanja i kraja radnog veka, naponskog nivoa zaštite 2kV, sl.tipu 
iPRD40, Imax(8/20μs)=20kA, In=15kA, Up=1.2kV, "Schneider 

Electric" kom 1 

    

Cu sabirnice E-Cu F25 100x10x1000mm. kom 6     

Cu sabirnice E-Cu F25 50x10x1000mm. kom 2     

Redne stezaljke kom 1     

Relej za PTC zaštitu transformatora. Relej sa 3 PTC priključka, 

sa dva praga upozorenja i izlazom za uključivanje ventilatora za 
hladjenje. Ulaz 3x PTC sonda, izlaz 3xSPDT relej 230V/5A kom 1 

    

Taster "pečurka" za NUŽNI STOP kom 1     

Potporni izolatori, 0,4kV – nosači za sabirnice. kom 1     

Motorna zaštitna sklopka za ventilatore sa opsegom podešavanja 
prema isporučenom ventilatoru kom 2 

    

Sitan vezni rad i materijal. kom 1     

Komplet materijal, rad i transport. 

  

    

DOVODNO POLJE kpl 2     



1.2. SPOJNO POLJE 0,4kV (800x600x2000mm)  sa glavnim 

prekidačem tipa tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne 
struje 1600A prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu,sastavljen od 

sledećih komponenti: 

- bazni uredaj - prekidač sa vazdušnom komorom; 

- mikroprocesorska kontrolna jedinica tip Micrologic 5.0A: - 
strujno podešenje zaštite od preopterećenja Ir=0.4 ... 1 In; 

vremensko podešenje zaštite od preopterećenja; 

termička memorija 20 min pre i nakon okidanja prekidača; 
zaštita od kratkog spoja Isd=1.5...10 Ir (sa 

kašnjenjem);vremensko podešenje zaštite od kratkog spoja: 

trenutna zaštita od kratkog spoja  Ii= 2...15  In; alarmi za 
nesimetriju struje, maksimalnu struju; proizvođača Schneider 

Electric ili sl.tipu COMPACT NS1600N ''Schneider Electric''  - 

kompletno sa bakarnim šinama za konekciju prekidača sa 

glavnim sabirnicama kom 1 

    

Cu sabirnice E-Cu F25 100x10x1000mm. kom 6     

Cu sabirnice E-Cu F25 50x10x1000mm. kom 2     

Redne stezaljke kom 1     

Potporni izolatori, 0,4kV – nosači za sabirnice. kom 1     

Sitan vezni rad i materijal. kom 1     

Komplet materijal, rad i transport. 

  

    

SPOJNO POLJE kpl 1     

1.3. RAZVODNO POLJE 0,4kV 

NN1/1 Gabarita (800x600x2000mm)  opremljeno sa 3 izvoda (1 

izvod rezerva) prema sledećoj specifikaciji; 
  

    

Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 

630A prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, sastavljen od sledećih 

komponenti: 

Bazni uredaj - prekidač sa vazdušnom komorom 630A, 
Mikroprocesorska kontrolna jedinica Micrologic 2, In=570A, 

Naponski okidač 230VAC 

Sl tipu Schneider NSX 630N kompletno sa bakarnim šinama za 
konekciju prekidača sa glavnim sabirnicama kpl 1 

    



 Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 

400A prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, sastavljen od sledećih 
komponenti: 

Bazni uredaj - prekidač sa vazdušnom komorom 400A, 

Mikroprocesorska kontrolna jedinica Micrologic 2, In=320A, 

Naponski okidač 230VAC, 
Sl tipu Schneider NSX 400N kompletno sa bakarnim šinama za 

konekciju prekidača sa glavnim sabirnicama 
kpl 1 

    

Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 

400A prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, sastavljen od sledećih 

komponenti: 
Bazni uredaj - prekidač sa vazdušnom komorom 400A, 

Mikroprocesorska kontrolna jedinica Micrologic 2, In=180A, 

Naponski okidač 230VAC, 
Sl tipu Schneider NSX 400N kompletno sa bakarnim šinama za 

konekciju prekidača sa glavnim sabirnicama 
kpl 1 

    

Cu sabirnice E-Cu F25 100x10x1000mm. kom 6     

Cu sabirnice E-Cu F25 50x10x1000mm. kom 2     

Potporni izolatori – nosači za sabirnice kpl 1     

Sitan vezni rad i materijal. kpl 1     

Komplet materijal, rad i transport. 

  

    

 RAZVODNO POLJE NN 1/1 kpl 1     

1.4. RAZVODNO POLJE 0,4kV 
NN1/2 Gabarita (800x600x2000mm)  opremljeno sa 3 izvoda (1 

izvod rezerva) prema sledećoj specifikaciji; 

  

    

 Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 

630A prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, sastavljen od sledećih 
komponenti: 

Bazni uredaj - prekidač sa vazdušnom komorom 630A, 

Mikroprocesorska kontrolna jedinica Micrologic 2, In=570A, 
Naponski okidač 230VAC 

Sl tipu Schneider NSX 630N kompletno sa bakarnim šinama za 

konekciju prekidača sa glavnim sabirnicama kpl 3 

    

Cu sabirnice E-Cu F25 100x10x1000mm. kom 6     



Cu sabirnice E-Cu F25 50x10x1000mm. kom 2     

Potporni izolatori – nosači za sabirnice kpl 1     

Sitan vezni rad i materijal. kpl 1     

Komplet materijal, rad i transport. 

  

    

RAZVODNO POLJE NN 1/2 kpl 1     

1.5. RAZVODNO POLJE 0,4kVNN2/1 Gabarita 

(800x600x2000mm)  opremljeno sa 4 izvoda prema sledećoj 

specifikaciji; 
  

    

Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 
800A prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, sastavljen od sledećih 

komponenti: 

Bazni uredaj - prekidač sa vazdušnom komorom 800A, 
Mikroprocesorska kontrolna jedinica Micrologic 2, In=630A, 

Naponski okidač 230VAC 

Sl tipu Schneider NSX 800N kompletno sa bakarnim šinama za 
konekciju prekidača sa glavnim sabirnicama kpl 1 

    

Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 
400A prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, sastavljen od sledećih 

komponenti: 

Bazni uredaj - prekidač sa vazdušnom komorom 400A, 

Mikroprocesorska kontrolna jedinica Micrologic 2, In=200A, 
Naponski okidač 230VAC, 

Sl tipu Schneider NSX 400N kompletno sa bakarnim šinama za 

konekciju prekidača sa glavnim sabirnicama kpl 1 

    

Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 

250A prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, sastavljen od sledećih 

komponenti: 
Bazni uredaj - prekidač sa vazdušnom komorom 250A, 

Mikroprocesorska kontrolna jedinica Micrologic 2, In=200A, 

Naponski okidač 230VAC, 

Sl tipu Schneider NSX 400N kompletno sa bakarnim šinama za 
konekciju prekidača sa glavnim sabirnicama 

kpl 1 

    



 Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 

250A prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, sastavljen od sledećih 
komponenti: 

Bazni uredaj - prekidač sa vazdušnom komorom 70A, 

Mikroprocesorska kontrolna jedinica Micrologic 2, In=80A, 

Naponski okidač 230VAC, 
Sl tipu Schneider NSX 400N kpl 1 

    

Cu sabirnice E-Cu F25 100x10x1000mm. kom 6     

Cu sabirnice E-Cu F25 50x10x1000mm. kom 2     

Potporni izolatori – nosači za sabirnice kpl 1     

Sitan vezni rad i materijal. kpl 1     

Komplet materijal, rad i transport. 

  

    

RAZVODNO POLJE NN 2/1 kpl 1     

1.6. RAZVODNO POLJE 0,4kV 

NN2/2 Gabarita (800x600x2000mm)  opremljeno sa 4 izvoda 

prema sledećoj specifikaciji; 

  

    

Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 

630A prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, sastavljen od sledećih 

komponenti: 

Bazni uredaj - prekidač sa vazdušnom komorom 630A, 
Mikroprocesorska kontrolna jedinica Micrologic 2, In=570A, 

Naponski okidač 230VAC 

Sl tipu Schneider NSX 630N kompletno sa bakarnim šinama za 
konekciju prekidača sa glavnim sabirnicama kpl 2 

    

Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 

400A prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, sastavljen od sledećih 

komponenti: 
Bazni uredaj - prekidač sa vazdušnom komorom 400A, 

Mikroprocesorska kontrolna jedinica Micrologic 2, In=200A, 

Naponski okidač 230VAC, 

Sl tipu Schneider NSX 400N kompletno sa bakarnim šinama za 
konekciju prekidača sa glavnim sabirnicama kpl 2 

    

Cu sabirnice E-Cu F25 100x10x1000mm. kom 6     

Cu sabirnice E-Cu F25 50x10x1000mm. kom 2     



Potporni izolatori – nosači za sabirnice kpl 1     

Sitan vezni rad i materijal. kpl 1     

Komplet materijal, rad i transport. 

  

    

 RAZVODNO POLJE NN 2/2 kpl 1     

UKUPNO:   

X KOMPENZACIJA 0.4 NN RASKLOPNOG BLOKA  

Red. 

broj 
Opis pozicije 

Jedinica 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena sa 

PDV-om 

1 POLJE KOMPENZACIJE 0,4kV, kapaciteta 300kVAr  sa 

12 stepeni regulacije. Tipski uređaj, kompletno fabrički 

opremljen sa svom potrebnom opremom, zaštitom i uredjajima. 

Ispitan, testiran sa svim fabričkim atestima i dokumentacijom. 
(proizvodje Schneider, Simens, Schrack ili sl.) Komplet isporuka 

na gradilište, rad i materijal, 

kpl 2 

    

KOMPENZACIJA 

2 Isporuka i polaganje i povezivanje na oba kraja kabla za 

povezivanje Polje kompenzacije sa odgovarajućim NN 

postrojenjem. Kablove položiti na unapred montirane regale 

ispod plafona transformatorske stanice. Polaže se po dva 
paralelna kabla. 

m 30 

    

kabel PP00 4x185 ( ukupna dužina) 

UKUPNO:   

 

XI VEZA TRANSFORMATORA I NN 0.4 RASKLOPNOG BLOKA 

 

Red. 

broj 
Opis pozicije 

Jedinica 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena sa 

PDV-om 

1 Isporuka materijala i izrada sabirničke veze od T1 i T2 do 

odgovarajućeg  NN bloka sa svim potrebnim materijalom i 

radom i pomoćnim materijalom za montažu i pričvršćenje: 
  

    

Šinska veza od energetskog transformatora do dovodnog polja 

razvodnog postrojenja 0,4kV obojenim bakarnim šinama E Cu F 

25 preseka 4x(100x10)mm, profilisan po lokalnim uslovima  
dužina veze cca 5m. kom 2 

    



 konzole za ukrućenje sabirnica za vezu između sekundarnih 

priključaka transformatora i NN rasklopnog bloka. Pozicija 
obuhvata i sav potreban sitan materijal, šrafove, anker vijke i sl. kom 2 

    

potporni izolatori za učvršćenje sabirnica na konzole kom 2     

pertinaks ploča za zaštitu sabirnica u delu iznad ormana kpl 1     

Komplet materijal, rad i transport do gradilišta 

  

    

ŠINSKI RAZVOD ZA SPAJANJE TR I NN BLOKA kpl 2     

2 Isporuka materijala i izrada strujnih veza 

izolovanim vodom tipa PP00 preseka 3(5)x2,5 mm2 dužine 40 m 
od priključnog polja razvodne table 0,4 kV do pomoćnog relea i 

senzora za isključivanje sklopke- rastavljača u trafo ćeliji 20 kV. 

Vodove položiti u metalnim savitljivim cevima odgovarajućeg 

prečnika na unapred postavljenom regalu. 

kpl 2 

    

Komplet materijal, rad i transport. 

UKUPNO bez PDV-a:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI 

Red. 

broj 
Opis pozicije 

Jedinica 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena sa 

PDV-om 

1 Isporuka i montaža zaštitne opreme u TS: 

- Tipske EDB brave (uloška) na svim vratima trafostanice (kom. 
3) 

- drvene prečage tipski obijene sa držačima (3kom) 

- Jednopolne šeme TS urađene od plastične mase crvene boje za 
20 kV stranu i ljubičaste za 1 kV 

na unutrašnjoj strani vrata razvoda 20 i 1 kV (kom. 1) 

- Uputstva za pružanje prve pomoći povređenima od električne 
struje (kom. 1) 

- Uputstva za rukovanje "Zlatna pravila" (kom. 1) 

- Tablica sa upozorenjem na opasnost tip EDB sa spoljne strane 

vrata (kom. 3) 
- Natpisnih pločica i oznaka 

- Crvene zaštitne grede sa opomenskom tablicom u trafo 

odeljenju (kom. 2) 
- Tablice maksimalno dozvoljenih vrednosti otpornosti 

uzemljenja trafostanice 

- Tablice sa podacima o vrsti zaštite od 
previsokog napona dodira u niskonaponskoj mreži 

(kom. 1) 

- Potrebnog  broja opomenskih tablica 

- Džepa za držanje knjige evidencije postrojenja sa unutrašnje 
strane vrata razvoda 20 i 1 kV. 

kpl 1 

    

Komplet materijal, rad i transport. 



2 Merenje otpornosti rasprostiranja uzemljivača združenog 

uzemljenja TS 20/0,4 kV, što obuhvata: 
- Merenje ukupne otpornosti rasprostiranja uzemljivača 

združenog uzemljenja TS. (Izmerena vrednost mora da bude 

manja od vrednosti iskazane u proračunu). 

Ovo merenje izvršiti uz prethodno povezivanje 
na osnovni uzemljivač TS svih drugih elemenata uzemljivačkog 

sistema koji su i u normalnom pogonu povezani (npr.: sabirnog 

zemljovoda u TS, plašteva napojnih kablova 20 kV i dr.). 
- Pregled svih spojeva i veze između neutralne i zaštitne 

sabirnice razvoda  0,4 kV, sa postavljanjem natpisne tablice za 

združeno uzemljenje 

kpl 1 

    

Ukupno za rad, materijal i transport. 

3 Ispitivanje opreme u TS, što obuhvata: 

- Ispitivanje i podešavanje zaštite i naponsko ispitivanje opreme 

u TS 
- Naponsko  ispitivanje kablovske veze  20 kV trafo ćelija-

transformator 

kpl 1 

    

Ukupno za rad, materijal i transport. 

4 Sitan pomoćni, montažni i vezni materijal (šrafovi, podloške, 
vezice i dr.) paušal 1 

    

UKUPNO:   

 

XIII IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

 

Red. 

broj 
Opis pozicije 

Jedinica 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena sa 

PDV-om 

1 Izrada tehničke dokumentacije automatike za razvodne ormane 

klimakomore i razvodni orman kotlarnice. kom 5 

    

2 Projekat izvedenog objekta trafostanice. paušal 1     

UKUPNO:   

 

 

 

 

 

   



XIV  ISPUMPAVANJE VODE IZ PODRUMA NOVOG DELA POZORIŠTA 

Red. 

broj 
Opis pozicije 

Jedinica 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena sa 

PDV-om 

1. Transport i privremeno instaliranje mulјne pumpe za crplјenje 

postojeće vode sa primesama mulјa i sitnog otpada prečnika do 

d=15mm, iz podrumskog dela na koti - 4,57m,  bruto površine 
P=3.657,40m2. Sadašnji nivo-visina vode u podrumskom delu 

iznosi oko H=60cm,a crplјenje vode bi se vršilo mulјnom 

potapajućom pumpom i montažnim fleksibilnim odlivnim 
crevima prečnika D=75-100mm, koja se montiraju od pumpe do 

izliva u  postojeće revizione šahte spolјne kanalizacije na 

rastojanju do 100 metara.U toku crplјenja vode nephodno je 
stalno dežurstvo   radnika radi premeštanja pumpe i odvodnih 

creva kao i ručnog uklanjanja krupnog otpada sa površine 

vode(letve,daske,tkanine i dr.),iznošenje i lagerovanje otpada na 

privremenu gradilišnu deponiju.Crplјenje vode izvršiti mulјnom 
pumpom do nivoa slobodnog prirodnog oticanja vode prema 

postojećim drenažnim šahtama kao  i iz postojećih šahti u 

podrumu koje su bile predviđene za drenažne pumpe i cevi,kako 
bi se nakon crplјenja vode mogla izvršiti defektaža problema 

prodora vode od strane predstavnika investitora.Rok završetka 

radova iznosi pet dana.                                                                                                                                             
Obračun se vrši paušalno i odnosi se na crplјenje količine 

postojeće vode iz podrumskog dela, pod uslovom da nema 

naknadnog prodora i dotoka vode iz spolјašnjeg prostora oko 

objekta u sam podrumski deo u toku crplјenja vode.  paušal 1,00 

    

2. Nakon izvršenog ispumpavanja vode iz podrumskog prostora i 

povezivanja pumpi u drenažnim šahtovima na automatski režim, 

konstatovano je da u šahtu kod teretnog lifta dolazi do prodora i 
stalnog priliva podzemne vode, tako da je neophodno 

svakodnevno povremeno ispumpavanje vode u trajanju u proseku 

2h do momenta sanacije prodora vode. Obračun se vrši po h. h 60,00 

    

UKUPNO:    

 

 

   



XV BETONIRANJE RUPA U DRENAŽNIM ŠAHTAMA 

Red. 

broj 
Opis pozicije 

Jedinica 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena sa 

PDV-om 

1. Nabavka materijala i betoniravanje rupa u drenažnim šahtama u 

podrumu novog dela objekta. Pre betoniranja izvršiti 

ispumpavanje vode do dna rupe. Nakon ispumpavanja izvršiti 
betoniranje dna rupe korišćenjem betona sa visokom količinom 

cementa (min 400kg/m3) uz upotrebu superplastifikatora Sika 

VSC 5380. Tako pripremlјen beton je potrebno što pre ugraditi 
kako bi izbacio vodu na površinu, a i zatvorio dalјi dotok vode. 

Beton se prevozi kolicima do mesta ugradnje na udalјenost od 

80m i levkom spušta sa kote ± 0,00 na kotu  podruma -4,50m . 
Betoniranje vršiti do polovine preseka, odnosno rupu popuniti 

tako da ostane minimalno 15-20 cm dubine za drugi sloj betona. 

Kada masa prvog sloja betona očvrsne, naneti po obodu rupe. na 

spoju starog i novog betona bubreću traku SikaSwell P-2507-H 
primenom lepka SikaSwell S-2 Red. Pre nanošenja bubreće trake 

proveriti da li je površina na koju se nanosi očišćena i dovolјno 

suva. Posle 3 sata od nanošenja bubreće trake, izbetonirati drugi 
(gornji) sloj tako da bude u nivou gotovog poda šahta. Obračun 

se vrši po m3 betona. Armatura se posebno obračunava kroz 

poziciju iz osnovnog ugovora. м3 4,90 

    

UKUPNO:    

 

XVI  UGRADNJA PP REVIZIJA ZA ŠINSKI RAZVOD 

   

Red. 

broj 
Opis pozicije 

Jedinica 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena sa 

PDV-om 

1. Nabavka i ugradnja protivpožarnih revizija dimenzija 50x50 cm, 

atestiranih da zadovolјavaju protivpožarnost EI 90 u PP oblozi 
tehničkog kanala po spratovima. Obračun se vrši po komadu. kom. 15,00 

    

UKUPNO:    

 

 

 

 



XVII  IZRADA TERMOIZOLACIJE SOKLE OD STIRODURA d=10cm 

Red. 

broj 
Opis pozicije 

Jedinica 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena sa 

PDV-om 

1. Nabavka materijala i postavlјanje termoizolacije od stirodura 

deblјine 10 cm na delu sokle oko objekta. Stirodur postaviti 
leplјenjem preko prethodno urađenog sloja hidroizolacije koja se 

posebno obračunava. Nakon postavlјanja termoizolacije istu 

zaštititi PVC čepastom folijom koja se lepi za stirodur purpenom. 
Obračun se vrši po m2. м2 217,80 

    

UKUPNO:   

 

XVIII NIVELACIJA PODA STIRODUROM 

 

Red. 

broj 
Opis pozicije 

Jedinica 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena sa 

PDV-om 

1. 
 

 

 
а/ 

Nabavka materijala, transport  i postavlјanje stirodura na 
delovima poda starog dela objekta radi postizanja potrebne 

nivelacije podova balske dvorane i okolnih prostora.Preko 

stirodura postaviti pvc foliju . Obračun po m2. 
stirodur deblјine d=10cm. м2 160,00 

    
  

   

b/ stirodur deblјine d=5cm. м2 170,00      

c/ stirodur deblјine d=3cm. м2 70,00      

UKUPNO:   

 

XIX UGRADNJA PLAFONSKIH REVIZIJA 

 

Red. 

broj 
Opis pozicije 

Jedinica 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena sa 

PDV-om 

1. 
 

 

 

а/ 

Nabavka,transport i ugradnja  revizionog otvora sa ispunom od 

GKB ploče u al. ramu,  tipa ,, ARO" ili odgovarajuće. Revizione 

otvore ugraditi u spuštene plafone od GKB  ploča, sa izradom 
podkonstrukcije - okvira od pocinkovanih UA profila za 

ugradnju revizije. Obračun se vrši po komadu. 

dimenzija 300x300 mm. ком. 53,00 

    

  

   

b/ dimenzija 400x400 mm. ком. 23,00      

UKUPNO:   



XX MONTAŽA PRELAZNIH AL LAJSNI  

Red. 

broj 
Opis pozicije 

Jedinica 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena sa 

PDV-om 

1. Nabavka materijala, ukrajanje i montaža prelaznih Al lajsni na 

sastavu dve različite podne obloge. Obračun po m'. м' 100,00 

    

UKUPNO:   

   

  

    

B / REKAPITULACIJA DODATNIH RADOVA II DEO PONUĐENA CENA   

BEZ PDV-A 

I  NOVI UZEMLJIVAČI I POLAGANJE CEVI ZA UVOD SN I NN KABLOVA U OBJEKAT  

II IZRADA INSTALACIJE ZA PPK, DK I VENTILATORE ZA PRESORIZACIJU, ODIMLJAVANJE I 

IZBACIVANJE GASOVA 

 

III  KONTROLA SVETLA U HODNICIMA U BLOKU B I C  

IV INSTALACIJE ZA AV SISTEM  

V OPREMA ZA ZAMENU ŠINSKOG RAZVODA  

VI LED SVETILJKE  

VII INSTALACIJA JAKE STRUJE NA I, II, III i IV SPRATU  

VIII TRANSFORMATOR  

IX NISKONAPONSKI 0.4kV RASKLOPNI BLOK  

X KOMPENZACIJA 0.4 NN RASKLOPNOG BLOKA  

XI VEZA TRANSFORMATORA I NN 0.4 RASKLOPNOG BLOKA  

XII PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI  

XIII IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE  

XIV  ISPUMPAVANJE VODE IZ PODRUMA NOVOG DELA POZORIŠTA  

XV BETONIRANJE RUPA U DRENAŽNIM ŠAHTAMA  

XVI  UGRADNJA PP REVIZIJA ZA ŠINSKI RAZVOD   

XVII  IZRADA TERMOIZOLACIJE SOKLE OD STIRODURA d=10cm  

XVIII NIVELACIJA PODA STIRODUROM   

XIX UGRADNJA PLAFONSKIH REVIZIJA  

XX MONTAŽA PRELAZNIH AL LAJSNI   

  

 

UKUPNO bez PDV-a:  

  

 

PDV 20%:  

  

 

UKUPNO sa PDV-om:  

 



 

ZBIRNA REKAPITULACIJA PONUĐENA CENA BEZ PDV-a 

А / I DEO    

B/ II DEO         

 UKUPNO BEZ PDV-a  

 PDV 20%  

 UKUPNO SA PDV-om  

 


