
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица
Градска управа
Број: IV-404-525/2019
Број ЈНМВ К 44/19
Дана: 18.10.2019.
С у б о т и ц а
Трг слободе 1

У складу са чланом 63. став 1. и став 5. Закона о јавним набавкама («Службени гласник
Републике Србије» број 124/2012, број 14/2015 и број 68/2015, у даљем тексту ЗЈН),

Наручилац врши 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –
ЗА НАБАВКУ - ДОБРА 

 ФОРМИРАЊЕ (ПОСТАВЉАЊЕ) ПАРКОВА ЗА ПСЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

Дана  11.10.2019.  године је  објављен на  Портал јавних набавки и  интернент страници
наручиоца конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добра
– Формирање (постављање) паркова за псе на јавним површинама, број ЈНМВ К 44/19,  у којој
Наручиоц  врши измену на следећи начин:

I.

У  КОНКУРСНОЈ  ДОКУМЕНТАЦИЈИ  ЈНМВ К  44/19 у  II  СПЕЦИФИКАЦИЈА
ДОБАРА  

- на страни 6/68 у ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА/ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ЗА ЛОКАЦИЈУ 1 – ДУДОВА ШУМА  мења се у следећим тачкама: 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7,
3.8, 3.9, 3.10 и 3.11, на следећи начин и

-  на  старани  19/68  у  ТЕХНИЧКА  СПЕЦИФИКАЦИЈА/ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ
ЦЕНЕ ЗА ЛОКАЦИЈУ 2 – ПРОЗИВКА  мења се у следећим тачкама: 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,
3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 и 3.12 на следећи начин

(Напомена:  Понуђачи  су  у  обавези  да  приликом  подношења  понуде  доставе
измењену  ТЕХНИЧКУ  СПЕЦИФИКАЦИЈУ/ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ  ЗА
ЛОКАЦИЈУ  1  –  ДУДОВА  ШУМА и   ТЕХНИЧКА  СПЕЦИФИКАЦИЈА/ОБРАЗАЦ
СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ЛОКАЦИЈУ 2 – ПРОЗИВКА)
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ИЗМЕЊЕНА ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА/ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА
ЛОКАЦИЈУ 1 -ДУДОВА ШУМА

Р.
бр.

Позиција

Јединицаа
м

ерее

Ко-
ли-

чина

Цена по
јединици

мере
(без

ПДВ)

Цена по
јединици

мере
(са ПДВ)

Укупна
цена
(без

ПДВ)

Укупна
цена

(саПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 9 (5*7)

1. ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ
И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

1 1.1 Позиција обухвата геодетско
снимање  и  израду
ситуационог  плана  за
потребе пројектовања, као и
преношење  пројекта  на
терен  (обележавање-
исколчавање  траса и  места
монтаже)

m2 924

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2 2.1 Нивелација  и  равнање
терена  са досипањем мање
количине земље по потреби,
ручно  (мање  корекције  по
потреби)

пау-
шал

1

2.2 Ископ  рупа  за  стубове  за
ограду и монтажу справа за
псе  и  канте  за  одлагање
псећег измета

m³ 3,85

3.НАБАВКА И ИСПОРУКА
ОПРЕМЕ  И  МОНТЕРСКИ
РАДОВИ

3 3.1 Набавка и монтажа  панелне
ограде

m‘ 133

Извршти набавку транспорт
и  монтажу  металне  ограде
са  панелном  профилисаном
завареном жицом висине од
150 до 180 cm.  Ограда мора
бити  поцинкована  и
пластифицирана,  у  зеленој
боји.  Дебљина  жице  на
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Р.
бр.

Позиција

Јединицаа
м

ерее

Ко-
ли-

чина

Цена по
јединици

мере
(без

ПДВ)

Цена по
јединици

мере
(са ПДВ)

Укупна
цена
(без

ПДВ)

Укупна
цена

(саПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 9 (5*7)

огради  минимално  5  mm,
ширина  окца  максимално
5cm,  висина  окца
максимално 20  cm. Стубови
ограде  треба  да  су  ширине
минимално  40  х  60 mm
(уколико су четвртасти) или
мин.  50  mm (уколико  су
округли),  а  дужине
минимално за 500 mm више
од  других  делова  ограде
због монтаже .
У цену урачуната и монтажа
ограде  укључујући  и
постављање  стубова  ограде
директним  укопавањем  у
земљу у дубину од 500 mm
и заливањем бетоном.

3.2 Набавка и монтажа капије за
панелну ограду

ком. 2

Извршти набавку транспорт
и монтажу металне капије у
зеленој  боји,  нијанса  боје
иста као код панелне ограде,
висине  од  150  до  180  cm,
ширине минимално 100 cm. 
Оквир  капије  од  металних
профила  пречника
минимално  30  х  40  mm.
Испуна  са  металним
профилима  са  размацима
максимално 110 mm, или са
панелном  профилисаном
завареном  жицом  дебљине
минимално  5  mm,  ширине
окца  максимално  5  cm,  а
висине окца максимално 20
cm.  Капија  треба  да  има
уграђену  кваку  и  браву  са
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Р.
бр.

Позиција

Јединицаа
м

ерее

Ко-
ли-

чина

Цена по
јединици

мере
(без

ПДВ)

Цена по
јединици

мере
(са ПДВ)

Укупна
цена
(без

ПДВ)

Укупна
цена

(саПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 9 (5*7)

кључем  и  могућност
затварања и  закључавања у
стуб ограде.
 Обрачун се врши по комаду
за  сав  рад  и  материјал. У
цену  урачуната  и  монтажа
капије.

3.3 Набавка,  испорука  и
монтажа  канте  за  одлагање
псећег измета

ком. 2

Канта  са  носачем  на  којем
се налазе и кутија за  вреће
за  псећи  измет  и  табла  са
натписом  којим  се
власницима  паса  у  парку
сугерише  да  очисте  измет
иза  свог  пса.  Израђена  од
метала,  поцинкована  или
офарбана  основним  и
завршним  слојем  фарбе.
Канта треба да има метални
поклопац, а кутија за вреће
за  псећи  измет  поклопац,
отвор  за  једноставно
појединачно   извлачење
врећа  и држач за ролне за
вреће.
Обрачун се врши по комаду
за  сав  рад  и  материјал. У
цену  урачуната  и  монтажа
корпе.

3.4 Набавка,  испорука  и
монтажа справе  за  псе  –
обруч за скакање тип А

ком. 1

Израђена од  офарбаних или
поцинкованих челичних
цеви  димензија  пречника
мин.  60  mm и  40  mm,  или
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Р.
бр.

Позиција

Јединицаа
м

ерее

Ко-
ли-

чина

Цена по
јединици

мере
(без

ПДВ)

Цена по
јединици

мере
(са ПДВ)

Укупна
цена
(без

ПДВ)

Укупна
цена

(саПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 9 (5*7)

округлог  пресека  пречника
минимално 30 mm, дебљина
метала  мин.  2  mm.  са
пластичним  чеповима  на
завршетку  истих,  на
крајевима  попуњена
блажујком  или  осб  плочом
или даском дебљине 18  mm
причвршћену  троугластим
флаховима  у  сва  четири
ћошка,  са  торбан шарафом.
Ширине  2500  mm,  висине
1000  mm,  пречника  круга
1100  mm урезане у средини
блажујке или осб плоче или
даске  висине  800  mm,
ширине  1200  mm,
постављене  на  висину  (од
земље) 150 mm.
Димензије  понуђеног
обруча за скакање у односу
на  опис  могу  одступати
највише до +- 15%.
Монтажа се врши дирекним
укопавањем  и  заливањем  у
бетон.
Обрачун се врши по комаду
за  сав  рад  и  материјал. У
цену  урачуната  и  монтажа
обруча за скакање.

3.5 Набавка,  испорука  и
монтажа  справе  за  псе  -
обруч за скакање тип Б

ком. 1

Израђена од  офарбаних или
поцинкованих челичних
цеви  димензија  пречника
мин.  60  mm и  40  mm,  или
округлог  пресека  пречника
минимално 30 mm, дебљина
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Р.
бр.

Позиција

Јединицаа
м

ерее

Ко-
ли-

чина

Цена по
јединици

мере
(без

ПДВ)

Цена по
јединици

мере
(са ПДВ)

Укупна
цена
(без

ПДВ)

Укупна
цена

(саПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 9 (5*7)

метала  мин.  2  mm.  са
пластичним  чеповима  на
завршетку  истих,  на
крајевима  попуњена
блажујком  или  осб  плочом
или даском дебљине 18  mm
причвршћену  троугластим
флаховима  у  сва  четири
ћошка,  са  торбан шарафом.
Ширине  2500  mm,  висине
1000  mm,  пречника  круга
550  mm урезане  у  дну
блажујке или осб плоче или
даске  висине  800  mm,
ширине  1200  mm,
постављене  на  висину  (од
земље) 150 mm. Попуна  од
блажујке или осб плоче или
даске  офарбана
одговарајућом  бојом,
односно  заштићена  од
атмосферских утицаја.
Димензије  понуђеног
обруча за скакање у односу
на  опис  могу  одступати
највише до +- 15%.
Монтажа се врши дирекним
укопавањем  и  заливањем  у
бетон.
Обрачун се врши по комаду
за  сав  рад  и  материјал. У
цену  урачуната  и  монтажа
обруча за скакање.

3.6 Набавка,  испорука  и
монтажа  справе  за  псе  –
пењалица 

ком. 1

Обострана пењалица. 
Подконструкција мора бити 
у облику слова А, од 
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Р.
бр.

Позиција

Јединицаа
м

ерее

Ко-
ли-

чина

Цена по
јединици

мере
(без

ПДВ)

Цена по
јединици

мере
(са ПДВ)

Укупна
цена
(без

ПДВ)

Укупна
цена

(саПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 9 (5*7)

дрвених греда пречника 
100х120 mm. Дужина једног
крака пењалице је 1900 mm. 
Ширина пењалице је 600 
mm. Облога пењалице је од 
блажујке или осб плоче или 
даске дебљине мин. 18 mm, 
на којој су хоризонтално 
причвршћене летве 
димензија минимум 30х30 
mm. 
 Све дрвене елементе  
офарбати лак лазуром у два 
слоја. Боја по избору 
наручиоца (акација). 
Димензије понуђене 
пењалице у односу на опис 
могу одступати највише до 
+-15%. 
Монтажа се врши 
причвршћивањем носеће 
конструкције за металне 
анкере заштићене основном 
бојом за метал и заливене у 
бетон.
Обрачун се врши по комаду
за  сав  рад  и  материјал. У
цену  урачуната  и  монтажа
пењалице.

3.7 Набавка,  испорука  и
монтажа  справе  за  псе
-пењалица за мале псе

ком. 1

Обострана  пењалица  за
мале псе. 
Подконструкција мора бити 
у облику слова А, од 
дрвених греда пречника 
100х120 mm. Дужина једног
крака пењалице је 1200 mm. 
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Р.
бр.

Позиција

Јединицаа
м

ерее

Ко-
ли-

чина

Цена по
јединици

мере
(без

ПДВ)

Цена по
јединици

мере
(са ПДВ)

Укупна
цена
(без

ПДВ)

Укупна
цена

(саПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 9 (5*7)

Ширина пењалице је 600 
mm. Облога пењалице је од 
блажујке или осб плоче или 
даске дебљине мин. 18 mm, 
на којој су хоризонтално 
причвршћене летве 
димензија минимум 30х30 
mm. 
Дрвене елементе офарбати 
лак лазуром у два слоја. Боја
по избору наручиоца 
(акација). 
Димензије понуђене 
пењалице у односу на опис 
могу одступати највише до 
+-15%. 
Монтажа се врши 
причвршћивањем носеће 
конструкције за металне 
анкере заштићене основном 
бојом за метал и заливене у 
бетон.
 У  цену  урачуната  и
монтажа  пењалице  за  мале
псе.

3.8 Набавка,  испорука  и
монтажа  справе  за  псе
-пењалица мост

ком. 1

Обострана пењалица  мост. 
Подконструкција мора бити 
од дрвених греда пречника 
100х120 mm. 
Пењалицу чине два коса 
крака овезаних мостом. 
Дужина једног крака 
пењалице је 1500 mm. 
Дужина моста је 2000 mm. 
Ширина пењалице је 600 
mm. Облога пењалице је од 
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Р.
бр.

Позиција

Јединицаа
м

ерее

Ко-
ли-

чина

Цена по
јединици

мере
(без

ПДВ)

Цена по
јединици

мере
(са ПДВ)

Укупна
цена
(без

ПДВ)

Укупна
цена

(саПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 9 (5*7)

блажујке или осб плоче или 
даске дебљине мин. 18 mm. 
Дрвене елементе офарбати 
лак лазуром у два слоја. Боја
по избору наручиоца 
(акација). 
Димензије понуђене 
пењалице у односу на опис 
могу одступати највише до 
+-15%. 
Монтажа се врши 
причвршћивањем носеће 
конструкције за металне 
анкере заштићене основном 
бојом за метал и заливене у 
бетон.
У цену урачуната и монтажа
пењалице моста.

3.9 Набавка,  испорука  и
монтажа  справе  за  псе  –
пењалица мост за мале псе

ком. 1

Подконструкција мора бити 
од дрвених греда пречника 
100х120 mm. 
Пењалицу чине два коса 
крака повезаних мостом. 
Дужина једног крака 
пењалице је 1400 mm 
Дужина моста је 1500 mm. 
Ширина пењалице је 600 
mm. Облога пењалице је од 
блажујке или осб плоче или 
даске дебљине мин. 18 mm. 
Дрвене елементе офарбати 
лак лазуром у два слоја. Боја
по избору наручиоца 
(акација). 
Димензије понуђене 
пењалице у односу на опис 
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Р.
бр.

Позиција

Јединицаа
м

ерее

Ко-
ли-

чина

Цена по
јединици

мере
(без

ПДВ)

Цена по
јединици

мере
(са ПДВ)

Укупна
цена
(без

ПДВ)

Укупна
цена

(саПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 9 (5*7)

могу одступати највише до 
+-15%. 
Монтажа се врши 
причвршћивањем носеће 
конструкције за металне 
анкере заштићене основном 
бојом за метал и заливене у 
бетон.
У цену урачуната и монтажа
пењалице моста.

3.10 Набавка,  испорука  и
монтажа  справе  за  псе  –
препона за прескакање

ком. 1

Израђена од  офарбаних или
поцинкованих челичних
цеви  димензија  пречника
мин.  60  mm и  40  mm,  или
округлог  пресека  пречника
минимално 30 mm, дебљина
метала  мин.  2  mm.  са
пластичним  чеповима  на
завршетку  истих,  на
крајевима  попуњена
блажујком  или  осб  плочом
или даском, дебљине 18 mm
причвршћену  троугластим
флаховима  у  сва  четири
ћошка,  са  торбан шарафом.
Ширине  2500  mm,  висине
1000  mm,  дужина  препреке
1200  mm,  постављене  на
висину (од земље) 400  mm.
Попуна  од блажујке или осб
плоче  или  даске  офарбана
одговарајућом  бојом,
односно  заштићена  од
атмосферских утицаја.
Димензије  понуђене
препоне  за  прескакање  у
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Р.
бр.

Позиција

Јединицаа
м

ерее

Ко-
ли-

чина

Цена по
јединици

мере
(без

ПДВ)

Цена по
јединици

мере
(са ПДВ)

Укупна
цена
(без

ПДВ)

Укупна
цена

(саПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 9 (5*7)

односу  на  опис  могу
одступати  највише  до  +-
15%.
Монтажа се врши дирекним
укопавањем  и  заливањем  у
бетон.
Обрачун се врши по комаду
за  сав  рад  и  материјал. У
цену  урачуната  и  монтажа
препоне за прескакање.

3.11 Набавка,  испорука  и
монтажа  справе  за  псе  –
препона  за  прескакање  за
мале псе

ком. 1

Израђена  од  офарбаних
поцинкованих  челичних
цеви  димензија  пречника
мин.  60  mm и  40  mm,  или
округлог  пресека  пречника
минимално 30 mm, дебљина
метала  мин.  2  mm.  са
пластичним  чеповима  на
завршетку  истих,  на
крајевима  попуњена
блажујком или  осб  плочом
или даском, дебљине 18 mm
причвршћену  троугластим
флаховима  у  сва  четири
ћошка,  са  торбан шарафом.
Ширине  2500  mm,  висине
1000  mm,  дужина  препреке
1200  mm,  постављене  на
висину (од земље) 200  mm.
Попуна  од блажујке или осб
плоче  или  даске  офарбана
одговарајућом  бојом,
односно  заштићена  од
атмосферских утицаја.
Димензије  понуђене
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Р.
бр.

Позиција

Јединицаа
м

ерее

Ко-
ли-

чина

Цена по
јединици

мере
(без

ПДВ)

Цена по
јединици

мере
(са ПДВ)

Укупна
цена
(без

ПДВ)

Укупна
цена

(саПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 9 (5*7)

препоне  за  прескакање  у
односу  на  опис  могу
одступати  највише  до  +-
15%.
Монтажа се врши дирекним
укопавањем  и  заливањем  у
бетон.
Обрачун се врши по комаду
за  сав  рад  и  материјал. У
цену  урачуната  и  монтажа
препоне  за  прескакање  за
мале псе.

3.12 Набавка,  испорука  и
монтажа табле са натписом
„Парк за псе“

ком. 1

Табла  од  поцинкованог
лима, офарбана, отпорна на
атмосферске  утицаје,
димензија 150х80 cm, на два
носача  дужине  мин.  2,5  m,
од  поцинкованих  цеви
пречника  мин.  50 mm“.
Табла треба да има следеће
графичке  елементе  који  су
облика  и  димензија  који
омогућавају  јасну
видљивост:
-грб Града Суботице
-натпис „Парк за псе“
-натпис  „Локација  1  –
Дудова шума“ и
-натпис: 
„  Забрањено је у парку за
псе:
-уводити кује у терању и 
болесне псе;
-коришћење ових површина 
од стране професионалних 
тренера за обављање обуке 
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Р.
бр.

Позиција

Јединицаа
м

ерее

Ко-
ли-

чина

Цена по
јединици

мере
(без

ПДВ)

Цена по
јединици

мере
(са ПДВ)

Укупна
цена
(без

ПДВ)

Укупна
цена

(саПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 9 (5*7)

паса;
-уношење стаклене 
амбалаже;
-уношење и остављање 
хране;
-шишање и четкање паса.
Члан 28. Одлуке о условима 
за држање и заштиту 
домаћих и егзотичних 
животиња на територији 
града Суботице“
Горе наведени натписи на 
табли морају бити на свим 
језицима у службеној 
употреби на територији 
Града Суботице (српски, 
мађарски и хрватски језик).  
Натписи на српском језику 
морају бити на ћириличном,
а натписи на мађарском и 
хрватском језику на 
латиничном писму.

Табла се поставља на улазу
у Парк за псе.
Монтажа се врши дирекним
укопавањем  и  заливањем  у
бетон.

Обрачун се врши по комаду
за  сав  рад  и  материјал. У
цену  урачуната  и  монтажа
табле.

4. ОСТАЛИ РАДОВИ

4 4.1 Обезбеђење  градилишта
током извођења радова

m‘ 150

Обезбеђење  градилишта
током  извођења  радова
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Р.
бр.

Позиција

Јединицаа
м

ерее

Ко-
ли-

чина

Цена по
јединици

мере
(без

ПДВ)

Цена по
јединици

мере
(са ПДВ)

Укупна
цена
(без

ПДВ)

Укупна
цена

(саПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 9 (5*7)

извршити  постављањем
стубова  са  заштитном
траком. Обрачун се врши по
метру  постављене заштитне
ограде

4.2 Израда  пројекта  изведеног
објекта

Пау-
шал

1

Након завршетка  радова  на
изградњи,  извођач је  дужан
да уради пројекат изведеног
стања.

ЛОКАЦИЈА 1 – ДУДОВА ШУМА  УКУПНО ОД  1 ДО 4.2. :

ИЗМЕЊЕНА ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА/ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА
ЛОКАЦИЈУ 2 -ПРОЗИВКА

Р.
бр.

Позиција

Јединицаа
м

ерее

Ко-
ли-

чина

Цена по
јединици

мере
(без

ПДВ)

Цена по
јединици

мере
(са ПДВ)

Укупна
цена
(без

ПДВ)

Укупна
цена

(саПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 9 (5*7)

1. ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ
И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

1 1.1 Позиција обухвата геодетско
снимање  и  израду
ситуационог  плана  за
потребе пројектовања, као и
преношење  пројекта  на
терен  (обележавање-
исколчавање  траса и  места
монтаже)

m2 1.428

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
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Р.
бр.

Позиција

Јединицаа
м

ерее

Ко-
ли-

чина

Цена по
јединици

мере
(без

ПДВ)

Цена по
јединици

мере
(са ПДВ)

Укупна
цена
(без

ПДВ)

Укупна
цена

(саПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 9 (5*7)

2 2.1 Нивелација  и  равнање
терена  са досипањем земље
по потреби, машински 

пау-
шал

1

2.2 Ископ  рупа  за  стубове  за
ограду и монтажу справа за
псе,  чесми  и  канте  за
одлагање псећег измета

m³ 5

3.НАБАВКА И ИСПОРУКА
ОПРЕМЕ  И  МОНТЕРСКИ
РАДОВИ

3 3.1 Набавка и монтажа  панелне
ограде

m‘ 236

Извршти набавку транспорт
и  монтажу  металне  ограде
са  панелном  профилисаном
завареном жицом висине од
150 до 180 cm.  Ограда мора
бити  поцинкована  и
пластифицирана,  у  зеленој
боји.  Дебљина  жице  на
огради  минимално  5  mm,
ширина окца максимално 5
cm, висина окца максимално
20 cm. Стубови ограде треба
да  су  ширине  минимално
40х60 mm (уколико  су
четвртасти) или мин. 50 mm
(уколико  су  округли),  а
дужине  минимално  за  500
mm више од других делова
ограде због монтаже . 
У цену урачуната и монтажа
ограде  укључујући  и
постављање  стубова  ограде
директним  укопавањем  у
земљу у дубину  од 500 mm
и заливањем бетоном.
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Р.
бр.

Позиција

Јединицаа
м

ерее

Ко-
ли-

чина

Цена по
јединици

мере
(без

ПДВ)

Цена по
јединици

мере
(са ПДВ)

Укупна
цена
(без

ПДВ)

Укупна
цена

(саПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 9 (5*7)

3.2 Набавка и монтажа капије за
панелну ограду

ком. 4

Извршти набавку транспорт
и монтажу металне капије у
зеленој  боји,  нијанса  боје
иста као код панелне ограде,
висине  од  150  до  180  cm,
ширине минимално 100 cm. 
Оквир  капије  од  металних
профила  пречника
минимално  30х40  mm.
Испуна  са  металним
профилима  са  размацима
максимално 110 mm, или са
панелном  профилисаном
завареном  жицом  дебљине
минимално  5  mm,  ширине
окца  максимално  5  cm,  а
висине окца максимално 20
cm.  Капија  треба  да  има
уграђену  кваку  и  браву  са
кључем  и  могућност
затварања и  закључавања у
стуб ограде.
 Обрачун се врши по комаду
за  сав  рад  и  материјал. У
цену  урачуната  и  монтажа
капије.

3.3 Набавка,  испорука  и
монтажа  канте  за  одлагање
псећег измета

ком. 2

Канта  са  носачем  на  којем
се налазе и кутија за  вреће
за  псећи  измет  и  табла  са
натписом  којим  се
власницима  паса  у  парку
сугерише  да  очисте  измет
иза  свог  пса.  Израђена  од
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Р.
бр.

Позиција

Јединицаа
м

ерее

Ко-
ли-

чина

Цена по
јединици

мере
(без

ПДВ)

Цена по
јединици

мере
(са ПДВ)

Укупна
цена
(без

ПДВ)

Укупна
цена

(саПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 9 (5*7)

метала,  поцинкована  или
офарбана.  Канта  треба  да
има  метални  поклопац,  а
кутија  за  вреће  за  псећи
измет  поклопац,  отвор  за
једноставно  појединачно
извлачење врећа  и држач за
ролне за вреће.
 Обрачун се врши по комаду
за  сав  рад  и  материјал. У
цену  урачуната  и  монтажа
корпе.

3.4 Набавка,  испорука  и
монтажа  чесме  за  псе  и
људе

ком. 2

Чесма  треба  да  буде  од
нерђајућег  материјала,
отпорна  на  временске
утицаје.  На  горњем  делу
треба да  се  налази славина
за људску употребу, а на дну
постоља  за  потребе  паса  у
парку.  Доња чесма мора да
има  посуду  у  којој  се
задржава  вода  за  псе.
Посуда  мора  да  има  и
могућност  испуштања  воде
из  ње  (у  случају
устајалости,  запрљаности  и
сл.)   Мора  да  омогући
сталан доток воде усклађен
са  притиском  водоводне
мреже.  Размак   од  дна
постоља до чесме за људску
употребу треба да буде мин.
90 cm.
Облик,  димензије  и  друге
сличне карактеристике могу
одступати  уколико
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Р.
бр.

Позиција

Јединицаа
м

ерее

Ко-
ли-

чина

Цена по
јединици

мере
(без

ПДВ)

Цена по
јединици

мере
(са ПДВ)

Укупна
цена
(без

ПДВ)

Укупна
цена

(саПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 9 (5*7)

задовољавају  горе  описане
захтеве.
Обрачун се врши по комаду
за  сав  рад  и  материјал. У
цену  урачуната  и  монтажа
чесме.

3.5 Набавка,  испорука  и
монтажа справе  за  псе  –
обруч за скакање тип А

ком. 1

Израђена  од  офарбаних
поцинкованих  или
офарбаних челичних  цеви
димензија пречника мин. 60
mm и 40  mm, или округлог
пресека  пречника
минимално 30 mm, дебљина
метала  мин.  2  mm.  са
пластичним  чеповима  на
завршетку  истих,  на
крајевима  попуњена
блажујком или  осб  плочом
или даском,  дебљине 18 мм
причвршћену  троугластим
флаховима  у  сва  четири
ћошка,  са  торбан шарафом.
Ширине  2500  mm,  висине
1000  mm,  пречника  круга
1100  mm урезане у средини
блажујке или осб плоче или
даске  висине  800  mm,
ширине  1200  mm,
постављене  на  висину  (од
земље) 150 mm. Попуна  од
блажујке или осб плоче или
даске  офарбана
одговарајућом  бојом,
односно  заштићена  од
атмосферских утицаја.
Димензије  понуђене
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Р.
бр.

Позиција

Јединицаа
м

ерее

Ко-
ли-

чина

Цена по
јединици

мере
(без

ПДВ)

Цена по
јединици

мере
(са ПДВ)

Укупна
цена
(без

ПДВ)

Укупна
цена

(саПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 9 (5*7)

препоне  за  прескакање  у
односу  на  опис  могу
одступати  највише  до  +-
15%.
Монтажа се врши дирекним
укопавањем  и  заливањем  у
бетон.
Обрачун се врши по комаду
за  сав  рад  и  материјал. У
цену  урачуната  и  монтажа
обруча за скакање.

3.6 Набавка,  испорука  и
монтажа  справе  за  псе  -
обруч за скакање тип Б

ком. 1

Израђена од  офарбаних или
поцинкованих челичних
цеви  димензија  пречника
мин.  60  mm и  40  mm,  или
округлог  пресека  пречника
минимално 30 mm, дебљина
метала  мин.  2  mm,  са
пластичним  чеповима  на
завршетку  истих,  на
крајевима  попуњена
блажујком  или  осб  плочом
или даском, дебљине 18 mm
причвршћену  троугластим
флаховима  у  сва  четири
ћошка,  са  торбан шарафом.
Ширине  2500  mm,  висине
1000  mm,  пречника  круга
550  mm урезане  у  дну
блажујке или осб плоче или
даске  висине  800  mm,
ширине  1200  mm,
постављене  на  висину  (од
земље) 150 mm. Попуна  од
блажујке,  осб  плоче  или
даске  офарбана
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Р.
бр.

Позиција

Јединицаа
м

ерее

Ко-
ли-

чина

Цена по
јединици

мере
(без

ПДВ)

Цена по
јединици

мере
(са ПДВ)

Укупна
цена
(без

ПДВ)

Укупна
цена

(саПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 9 (5*7)

одговарајућом  бојом,
односно  заштићена  од
атмосферских утицаја.
Димензије  понуђене
препоне  за  прескакање  у
односу  на  опис  могу
одступати  највише  до  +-
15%.
Монтажа се врши дирекним
укопавањем  и  заливањем  у
бетон.
Обрачун се врши по комаду
за  сав  рад  и  материјал. У
цену  урачуната  и  монтажа
обруча за скакање.

3.7 Набавка,  испорука  и
монтажа  справе  за  псе  –
пењалица 

ком. 1

Обострана пењалица. 
Подконструкција мора бити 
у облику слова А, од 
дрвених греда пречника 
100х120 mm. Дужина једног
крака пењалице је 1900 mm. 
Ширина пењалице је 600 
mm. Облога пењалице је од 
блажујке или осб плоче или 
даске дебљине мин. 18 mm, 
на којој су хоризонтално 
причвршћене летве 
димензија минимум 30х30 
mm. 
 Све дрвене елементе  
офарбати лак лазуром у два 
слоја. Боја по избору 
наручиоца (акација). 
Димензије понуђене 
пењалице у односу на опис 
могу одступати највише до 
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Р.
бр.

Позиција

Јединицаа
м

ерее

Ко-
ли-

чина

Цена по
јединици

мере
(без

ПДВ)

Цена по
јединици

мере
(са ПДВ)

Укупна
цена
(без

ПДВ)

Укупна
цена

(саПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 9 (5*7)

+-15%. 
Монтажа се врши 
причвршћивањем носеће 
конструкције за металне 
анкере заштићене основном 
бојом за метал и заливене у 
бетон.
Обрачун се врши по комаду
за  сав  рад  и  материјал. У
цену  урачуната  и  монтажа
пењалице.

3.8 Набавка,  испорука  и
монтажа  справе  за  псе
-пењалица за мале псе

ком. 1

Обострана  пењалица  за
мале псе. 
Подконструкција мора бити 
у облику слова А, од 
дрвених греда пречника 
100х120 mm. Дужина једног
крака пењалице је 1200 mm. 
Ширина пењалице је 600 
mm. Облога пењалице је од 
блажујке или осб плоче или 
даске дебљине мин. 18 mm, 
на којој су хоризонтално 
причвршћене летве 
димензија минимум 30х30 
mm. 
Дрвене елементе офарбати 
лак лазуром у два слоја. Боја
по избору наручиоца 
(акација). 
Димензије понуђене 
пењалице у односу на опис 
могу одступати највише до 
+-15%. 
Монтажа се врши 
причвршћивањем носеће 
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Р.
бр.

Позиција

Јединицаа
м

ерее

Ко-
ли-

чина

Цена по
јединици

мере
(без

ПДВ)

Цена по
јединици

мере
(са ПДВ)

Укупна
цена
(без

ПДВ)

Укупна
цена

(саПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 9 (5*7)

конструкције за металне 
анкере заштићене основном 
бојом за метал и заливене у 
бетон.
 У  цену  урачуната  и
монтажа  пењалице  за  мале
псе.

3.9 Набавка,  испорука  и
монтажа  справе  за  псе
-пењалица мост

ком. 1

Обострана пењалица  мост. 
Подконструкција мора бити 
од дрвених греда пречника 
100х120 mm. 
Пењалицу чине два коса 
крака овезаних мостом. 
Дужина једног крака 
пењалице је 1500 mm. 
Дужина моста је 2000 mm. 
Ширина пењалице је 600 
mm. Облога пењалице је од 
блажујке или осб плоче или 
даске дебљине мин. 18 mm. 
Дрвене елементе офарбати 
лак лазуром у два слоја. Боја
по избору наручиоца 
(акација). 
Димензије понуђене 
пењалице у односу на опис 
могу одступати највише до 
+-15%. 
Монтажа се врши 
причвршћивањем носеће 
конструкције за металне 
анкере заштићене основном 
бојом за метал и заливене у 
бетон.
У цену урачуната и монтажа
пењалице моста.
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Р.
бр.

Позиција

Јединицаа
м

ерее

Ко-
ли-

чина

Цена по
јединици

мере
(без

ПДВ)

Цена по
јединици

мере
(са ПДВ)

Укупна
цена
(без

ПДВ)

Укупна
цена

(саПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 9 (5*7)

3.10 Набавка,  испорука  и
монтажа  справе  за  псе  –
пењалица мост за мале псе

ком. 1

Подконструкција мора бити 
од дрвених греда пречника 
100х120 mm. 
Пењалицу чине два коса 
крака повезаних мостом. 
Дужина једног крака 
пењалице је 1400 mm 
Дужина моста је 1500 mm. 
Ширина пењалице је 600 
mm. Облога пењалице је од 
блажујке или осб плоче или 
даске дебљине мин. 18 mm. 
Дрвене елементе офарбати 
лак лазуром у два слоја. Боја
по избору наручиоца 
(акација). 
Димензије понуђене 
пењалице у односу на опис 
могу одступати највише до 
+-15%. 
Монтажа се врши 
причвршћивањем носеће 
конструкције за металне 
анкере заштићене основном 
бојом за метал и заливене у 
бетон.
У цену урачуната и монтажа
пењалице моста.

3.11 Набавка,  испорука  и
монтажа  справе  за  псе  –
препона за прескакање

ком. 2

Израђена од офарбаних  или
поцинкованих  челичних
цеви  димензија  пречника
мин.  60  mm и  40  mm,  или
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Р.
бр.

Позиција

Јединицаа
м

ерее

Ко-
ли-

чина

Цена по
јединици

мере
(без

ПДВ)

Цена по
јединици

мере
(са ПДВ)

Укупна
цена
(без

ПДВ)

Укупна
цена

(саПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 9 (5*7)

округлог  пресека  пречника
минимално 30 mm, дебљина
метала  мин.  2  mm,  са
пластичним  чеповима  на
завршетку  истих,  на
крајевима  попуњена
блажујком или  осб  плочом
или даском  дебљине 18  mm
причвршћену  троугластим
флаховима  у  сва  четири
ћошка,  са  торбан шарафом.
Ширине  2500  mm,  висине
1000  mm,  дужина  препреке
1200  mm,  постављене  на
висину (од земље) 400  mm.
Облога  од блажујке или осб
плоче  или  даске  офарбана
одговарајућом  бојом,
односно  заштићена  од
атмосферских утицаја.
Димензије  понуђене
препоне  за  прескакање  у
односу  на  опис  могу
одступати  највише  до  +-
15%.
Монтажа се врши дирекним
укопавањем  и  заливањем  у
бетон.
Обрачун се врши по комаду
за  сав  рад  и  материјал. У
цену  урачуната  и  монтажа
препоне за прескакање.

3.12 Набавка,  испорука  и
монтажа  справе  за  псе  –
препона  за  прескакање  за
мале псе

ком. 2

Израђена од офарбаних  или
поцинкованих  челичних
цеви  димензија  пречника
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Р.
бр.

Позиција

Јединицаа
м

ерее

Ко-
ли-

чина

Цена по
јединици

мере
(без

ПДВ)

Цена по
јединици

мере
(са ПДВ)

Укупна
цена
(без

ПДВ)

Укупна
цена

(саПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 9 (5*7)

мин.  60  mm и  40  mm,
дебљина метала мин. 2  mm
или  округлог  пресека
пречника  минимално  30
mm, дебљина метала мин. 2
mm,  са  пластичним
чеповима  на  завршетку
истих,  на  крајевима
попуњена  блажујком  или
осб  плочом  или  даском
дебљине  18  mm
причвршћену  троугластим
флаховима  у  сва  четири
ћошка,  са  торбан шарафом.
Ширине  2500  mm,  висине
1000  mm,  дужина  препреке
1200  mm,  постављене  на
висину (од земље) 200  mm.
Облога  од блажујке или осб
плоче  или  даске  офарбана
одговарајућом  бојом,
односно  заштићена  од
атмосферских утицаја.
Димензије  понуђене
препоне  за  прескакање  у
односу  на  опис  могу
одступати  највише  до  +-
15%.
Монтажа се врши дирекним
укопавањем  и  заливањем  у
бетон.
Обрачун се врши по комаду
за  сав  рад  и  материјал. У
цену  урачуната  и  монтажа
препоне  за  прескакање  за
мале псе.

3.13. Набавка,  испорука  и
монтажа табли са натписом
„Парк за псе“

ком. 2
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Р.
бр.

Позиција

Јединицаа
м

ерее

Ко-
ли-

чина

Цена по
јединици

мере
(без

ПДВ)

Цена по
јединици

мере
(са ПДВ)

Укупна
цена
(без

ПДВ)

Укупна
цена

(саПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 9 (5*7)

Табле  од  поцинкованог
лима, офарбанe, отпорне на
атмосферске  утицаје,
димензија 150х80 cm на два
носача  дужине  мин.  2,5  m,
од  поцинкованих  цеви
пречника  мин.  50 mm“.
Табла треба да има следеће
графичке  елементе  који  су
облика  и  димензија  који
омогућавају  јасну
видљивост:
-грб  Града  Суботице  –  на
обе табле
-натпис „Парк за  псе“ – на
обе табле
-натпис  „Локација  2  –
Прозивка/простор  намењен
малим  псима“  за  1.  таблу,
односно 
-натпис  „Локација  3  –
Прозивка/простор  намењен
великим псима“ за 2. таблу
и
-натпис: 
„  Забрањено је у парку за псе:
-уводити кује у терању и болесне псе;
-коришћење ових површина од стране 
професионалних тренера за обављање 
обуке паса;
-уношење стаклене амбалаже;
-уношење и остављање хране;
-шишање и четкање паса.
Члан 28. Одлуке о условима за држање и
заштиту домаћих и егзотичних 
животиња на територији града 

Суботице“ – на обе табле
Горе наведени натписи на 
таблама морају бити на свим 
језицима у службеној употреби
на територији Града Суботице 
(српски, мађарски и хрватски 
језик).  Натписи на српском 
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Р.
бр.

Позиција

Јединицаа
м

ерее

Ко-
ли-

чина

Цена по
јединици

мере
(без

ПДВ)

Цена по
јединици

мере
(са ПДВ)

Укупна
цена
(без

ПДВ)

Укупна
цена

(саПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 9 (5*7)

језику морају бити на 
ћириличном, а натписи на 
мађарском и хрватском језику 
на латиничном писму.

Табле  се  постављају  на
улазу у Парк за псе.
Монтажа се врши дирекним
укопавањем  и  заливањем  у
бетон.

Обрачун се врши по комаду
за  сав  рад  и  материјал. У
цену  урачуната  и  монтажа
табле.

4 4.1 Обезбеђење  градилишта
током извођења радова

m‘ 250

Обезбеђење  градилишта
током  извођења  радова
извршити  постављањем
стубова  са  заштитном
траком. Обрачун се врши по
метру  постављене заштитне
ограде

8 4.2 Израда  пројекта  изведеног
објекта

Пау-
шал

1

Након завршетка  радова  на
изградњи,  извођач је  дужан
да уради пројекат изведеног
стања.

ЛОКАЦИЈА 2 –ПРОЗИВКА
  УКУПНО ОД 1 ДО 4.2. :
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

ОПИС
Укупна цена

(без ПДВ
Укупна цена

(саПДВ)

ЛОКАЦИЈА 1 –ДУДОВА ШУМА  УКУПНО ОД 1 
ДО 4.2.:

ЛОКАЦИЈА 2 –ПРОЗИВКА   УКУПНО ОД 1 ДО 
4.2:

                         УКУПНО (Локација 1 + Локација 2):

- У колону 6. уписује се понуђена јединична цена без ПДВ-а.
- У колону 7. уписује се понуђена јединична цена са ПДВ-ом.
- У колону 8. уписује се понуђена укупна цена без ПДВ-а, помножена количина (колона 5.) са
јединичном ценом (колона 6)
- У колону 9. уписује се понуђена укупна цена са ПДВ-ом, помножена количина (колона 5.) са

јединичном ценом (колона 7) 
Напомене:

Понуђачу се препоручује да изврши увид на лицу места у локацијe паркова за псе како би
сачинио понуду.  Заказивање за увид на лицу места се врши путем електронске поште, на email: 
gukomunalno@subotica.rs, или на телефон 064 824 21 03 радним данима (понедељак – петак) у 
времену од 7 до 15 часова, контакт особа Горан Ишпановић. Заказивање за увид на лицу места 
може да се изврши најмање 2 дан пре рока за доставу понуде.

Остале активности на уређењу и опремању паркова као што су озелењавање, опремање
паркова клупама и корпама за отпатке, као и израда прикључака за воду за две чесме на локацији
2 нису предмет ове јавне набавке.

Датум: Потпис понуђача
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II.

У  КОНКУРСНОЈ  ДОКУМЕНТАЦИЈИ  ЈНМВ К  44/19 на  страни  68/68  у  II
УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО  ДА  САЧИНЕ  ПОНУДУ у  тачци  18.  РОК  ЗА
ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Мења се и сада гласи :

Рок за подношење понуда је дана 23.10.2019. године до 11:00 часова.
Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и Наручилац ће
такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета  неблаговремено.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 23.10.2019. године у 12:00 часова, у просторијама
Градске управе, Суботица, Трг слободе 1,  II спрат, канцеларија 211/2. Отварању понуда може
присуствовати  свако  заинтересовано  лице,  али  активно  може  учествовати  лице  који  своје
овлашћење преда Комисији за јавне набавке, пре почетка отварања понуда.

III.

                     У осталом конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија за ЈН
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