
Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација радова –  
Комунално опремање комплекса социјалног становања на Карађорђевом путу, ЈН К  65/19  

1/44 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД СУБОТИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА –  

КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ КОМПЛЕКСА 
СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА  
НА КАРАЂОРЂЕВОМ ПУТУ 

 
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ЈН К 65/19 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Суботица, децембар 2019. године 
 



Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација радова –  
Комунално опремање комплекса социјалног становања на Карађорђевом путу, ЈН К  65/19  

2/44 

 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 и 41/2019),  Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број IV-404-613/2019 од  21.11.2019. године и Решења о образовању 
Комисије за  јавну набавку број: IV-404-613/2019 од  21.11.2019. године, припремљена је 
Конкурсна документација за јавну набавку број ЈН K 65/19: 
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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 у отвореном поступку, ради закључења уговора о јавној 
набавци. 
 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке су радови –  КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ КОМПЛЕКСА 
СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА НА КАРАЂОРЂЕВОМ ПУТУ 
 
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ 
 
45000000 – Грађевински радови 
 
 
КОНТАКТ  
е-маил: javnenabavke@subotica.rs  
Радно време Наручиоца радним данима од 07,00 до 15,00 часова 
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II  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН  
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

 А) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за 
учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 

 
Р.б
р 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

 
Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 
1. тач. 1) ЗЈН); 
 

 
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног 
суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 
 

2. 

 
Да он и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване 
криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 
1. тач. 2) ЗЈН); 
 

Правна лица:  
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног 
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. 
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата 
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, 
потребно је поред уверења Основног суда доставити И 
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица, којом се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања мита; 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. 

 
Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (чл. 
75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
 

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

2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду надлежног органа да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  
 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

4. 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

Достављањем потписане и оверене изјаве, Образац број 5 у 
поглављу IV ове конкурсне документације. 

   
 Сходно члану 78. ЗЈН, лице које се налази у Регистру понуђача АПР, није дужно да 
приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова. 
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Б.   ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 
Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

 

1.1.  Да је Понуђач је у претходне 2 
обрачунске године (2017. и 2018.) остварио 
приход у минималном укупном износу од 
45.000.000,00 динара без ПДВ-а,  

1.1) Извештај о бонитету за јавне набавке 
БОН-ЈН издат од стране Агенције за 
привредне регистре за тражени период. 
Уколико се ради о заједничкој понуди 
наведени услов група понуђача испуњава 
заједно.  
 

1.2. Да Понуђач у периоду од 01.01.2018. 
године  до дана објављивања позива за 
подношење понуда за предметну јавну 
набавку није био ни један дан у блокади. 

1.2) Потврда НБС о броју неликвидних 
дана у периоду од 01.01.2018. године до 
дана објављивања позива за подношење 
понуда предметну јавну набавку. Уколико 
се ради о заједничкој понуди наведени 
доказ треба доставити за све чланове групе 
понуђача. 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

 

Неопходним пословним капацитетом се 
сматра да је Понуђач је у периоду од 
01.01.2016. године до дана објављивања 
позива за подношење понуда извео:  
 
2.1.1.  радове на изградњи најмање једне 
канализационе мреже мин. пречника 160 mm 
или веће у укупној дужини од 350 m или 
више.  
 
2.1.2. радове на изградњи најмање једне 
водоводне мреже мин. пречника 110 mm или 
веће у укупној дужини од 600 m или више. 
 
2.1.3. извео радове на асфалтирању у укупној 
површини од 1800 m2 или више. 

2.1.1) Обрасце потврда о раније 
реализованим уговорима, од стране 
наручилаца  
 
2.1.2) Фотокопије Уговора на које се 
потврда односи. 

2.1.3) Фотокопије Окончаних ситуација по 
тим уговорима. 

Најмање један од наведених доказа мора да 
садржа податке неопходне за утрђивање 
испуњености услова као што су: пречник 
канализационе и водоводне мреже и 
дужина канализационе и водоводне мреже, 
као и површина асфалтерских радова. 

Неопходним пословним капацитетом се 
сматра да  Понуђач поседује: 
  
2.2.1.  Важећи ИСО 9001:2015 систем 
менаџмента квалитетом - или одговарајуће. 
 
2.2.2. важећи ИСО 14001:2015 систем 
менаџмента животном средином - или 
одговарајуће 
 
2.2.3. важећи СРПС ОХСАС 18001:2008 
систем управљања заштитом здравља и 
безбедношћу на раду или СРПС ИСО 
45001:2018 систем менаџмента безбедношћу 

2.2.1) Копија важећег сертификата ИСО 
9001:2015 систем менаџмента квалитетом 
или одговарајуће 

2.2.2) Копија важећег сертификата ИСО 
14001:2015 систем менаџмента животном 
средином - или одговарајуће 

2.2.3)  Копија важећег сертификата СРПС 
ОХСАС 18001:2008 систем управљања 
заштитом здравља и безбедношћу на раду 
или СРПС ИСО 45001:2018 систем 
менаџмента безбедношћу и здрављем на 
раду. 
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и здрављем на раду. 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

 

Понуђач мора имати у свом власништву, 
закупу или лизингу, најмање следеће 
машине: 
 

3.1.      1 машина за сечење асфалта и бетона 
са хидрауличким чекићем за разбијање 
бетона и асфалта 
3.2.   2 грађевинске комбинирке 
3.3.   1багер 
3.4.   1 миксер за бетон 
3.5.   1 виброплоча 
3.6.   1 вибронабијач 
3.7.   2 агрегата за струју 
3.8.   3  камиона мин. носивости 15t 
3.9.   2 муљне пумпе 
3.10. 200 m2 Крингс подграде или 

одговарајуће 
3.11.    1 апарат за чеоно варење ПЕХД цеви 
3.12.  1 вибро јеж 
3.13.    1. финишер – ширина пегле мин. 6m 
3.14.  1  гумени ваљак 
3.15.  1 глатки ваљак мин. тежине 7t 
3.16.  1 асфалтна база мин. капацитета 

60t/h 
3.17.  1 утоваривач 
3.18.    1 грејдер 

  3.19.     1 ауто цистерна за воду 

 
За опрему, која је у власништву Понуђача:  
 
3.1) Извод из последњег пописа основних 
средстава власника, обележен на местима 
где су наведена средства пописана,  
потписан од стране овлашћеног лица или 
3.2) Картицу основног средства, потписане 
од стране овлашћеног лица.  
 
За опрему коју је понуђач купио у текућој 
2019. години, понуђач може доказати и 
достављањем: 
  
3.3) Копије рачуна са копијом извода из 
банке, као доказ да је рачун плаћен и 
 
3.4)  Копије отпремнице као доказом да је 
примопредаја техничке опреме извршена.  
 
За опрему коју понуђач користи по основу 
уговора о закупу или лизингу: 
 
3.5) Копије уговора о закупу или лизингу,  
 
За моторна возила, која се региструју 
доставити и:  
 

 3.6.) Фотокопију саобраћајне дозволе и 
испис са читача за моторна возила  и 
3.7)  Фотокопију полисе осигурања од 
аутоодговорности важеће на дан отварања 
понуда.  
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4. КАДРОВСКИ  КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

 

Да Понуђач има, у складу са Законом о раду, 
запослена лица на неодређено или одређено 
време или ангажована лица  по другом 
основу у складу са Законом о раду, која раде 
на пословима везаним за предметну набавку, 
и то: 
 
4.1. 1 (један) Одговорни извођач радова 
грађевинских конструкција и 
грађевинскозанатских радова на објектима 
високоградње, нискоградње и хидроградње 
са важећом лиценцом 410 или Одговорни 
извођач радова грађевинских конструкција и 
грађевинско-занатских радова на објектима 
високоградње са важећом лиценцом 411. 
 
4.2. 1 (један) Одговорни извођач радова 
грађевинских конструкција и грађевинско-
занатских радова на објектима хидроградње 
са важећом лиценцом 413 или Одговорни 
извођач радова хидротехничких објеката и 
инсталација водовода и канализације са 
важећом лиценцом 414. 
 
4.3. 1 (један) Одговорни извођач радова 
електроенергетских инсталација ниског и 
средњег напона са важећом лиценцом 450. 
 
4.4. 1 (један) атестиран варилац за ХДПЕ 
цеви – извршилац чији је атест издат од 
акредитоване институције. 
 
4.5. 15 (петнаест) лица распоређених на 
грађевинске послове. 
 
4.6. 2 (два) лица распоређена на 
електротехничке послове. 

4. 1)  За сва лица која су у радном односу 
код понуђача - фотокопију М обрасца 
Фонда ПИО (пријаве на осигурање),   
 
4.2) За сва лица лица ангажована код 
понуђача по основу уговора о привремено 
повременим пословима или по неком 
другом основу из Закона о раду -  
фотокопију уговора о радном ангажовању 
или М обрасца пријаве, одјаве и промене у 
току осигурања,   
 
4.3) За сва лица ангажована путем угвоора 
о допунском раду – фотокопија уговора о 
доунском раду или  М-УН обрасца пријаве  
о уплати доприноса по основу уговорене 
накнаде или М обрасца пријаве, одјаве и 
промене у току осигурања 
 
4.4) За инжењере из тачке 4.1., 4.2.,  4.3  
доставити и фотокопију важеће лиценце 
издате од стране Инжењерске коморе 
Србије  или Министарства грађевинарства, 
саобраћја и инфраструктуре, 
 
4.4) За вариоца под тачком 4.4. доставити и 
фотокопију важећег атеста који су издати 
од стране акредитоване институције 

 
 ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И УВИД У ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Заинтересована лица могу да изврше обилазак локације и изврше увид у пројектно 
техничку документацију,  уз обавезну најаву најмање 2 дана пре намераваног увида и обиласка 
локације. 

Пријаве се достављају у писаној форми лично у Секретаријату за инвестиције и развој, 
Суботица, Трг републике 16 или путем електронске поште на е-маил: 
damirka.plenk@subotica.rs. О термину заинтересовани понуђач ће бити обавештен на исти начин 
како је поднео пријаву. 

Обилазак локације није могуће извршити на дан отварања понуда. 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН и из члана 
75. став 2. ЗЈН.  

Додатне услове, осим услова из тачке 1.2. финансијског капацитета, који услов треба да 
испуни сваки члан групе понуђача, група понуђача испуњава заједно (без подизвођача). 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. Доказе  
о испуњавању додатних услова за подизвођача не треба доставити. Уколико понуђач подноси 
понуду са подизвођачем, понуђач мора самостално да испуњава све обавезне и додатне услове, 
предвиђене овом конкурсном документацијом. 
 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 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. 
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

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. 
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III  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 дужи 
рок важења понуде.  
 Уколико ни након примене горе наведеног "резервног елемента критеријума" 
није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу 
који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су 
поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок 
важења понуде. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно у присуству 
понуђача и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима који су 
исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући 
само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор. 
Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити Записник о 
извлачења путем жреба. 
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IV  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 
   

1) Образац број 1       –   Образац понуде 
2) Образац број 2       –   Образац структуре цене са упутством за попуњавање 
3) Образац број 3       –   Образац трошкова припреме понуде  
4) Образац број 4       –   Образац изјаве о независној понуди 
5) Образац број 5       –   Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН 
6) Образац број 6       –   Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН за 

подизвођача 
7) Образац број 7       –   Пословни капацитет – референтна листа  
8) Образац број 8       –   Потврда о референцама  
9) Образац број 9 –   Изјава Понуђача о систему квалитета, животне средине и  безбедности 

и здрављу на раду  
9) Образац број 10     –   Технички капацитет  
10) Образац број 11   –   Кадровски капацитет  
 

 
Модел уговора 
Предмер   радова 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 1  
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ЗА РАДОВЕ – КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ КОМПЛЕКСА  

СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА НА КАРАЂОРЂЕВОМ ПУТУ 
ЈН К 65/19 

Понуда бр ______________од __________2019. године за јавну набавку радове 
                               (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 ЈАВНЕ НАБАВКЕ  РАДОВА - 
КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ КОМПЛЕКСА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА НА 

КАРАЂОРЂЕВОМ ПУТУ 
 
Укупна цена без ПДВ-а  

 
______________________ РСД 

 
 

Износ ПДВ-а 
                                

_____________________ РСД 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 
______________________ РСД 

 
 
Рок и начин плаћања 
 

 -  30 % авансно од уговорене цене без ПДВ-а, након увођења 
извођача у посао у року не дужем од 45 дана од дана пријема уредног 
предрачуна за плаћање аванса код Наручиоца и уговорених средстава 
финансијског обезбеђења;  
- до 60 % 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 и одговорног извођача радова, у року не дужем од 
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 и одговорног извођача 
радова, у року не дужем од 45 дана од дана пријема оверене 
ситуације од стране Наручиоца, доставе потписаног Записника о 
примопредаји радова (без примедби на изведене радове) и предаје 
уговореног средства финансијског обезбеђења. 

Рок важења понуде 
 

____  дана од дана отварања понуде (не може бити краћи од 150 дана) 

Рок извођења радова  
 

120  дана, од дана увођења Извођача у посао 

 
Гарантни период за 
изведене радове 
 

2 године рачунајући од дана потписивања записника о примопредаји 
радова. 
На уграђену опрему извођач радова обезбеђује произвођачку 
гаранцију.  

Место извођења радова Суботица, Карађорђев пут, парцела број 1229/2 К.О. Стари град. 
 

Датум и место  Понуђач 

   

 
Напомене:  
- Образац понуде понуђач мора да попуни, 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 сву документацију у име и за рачун групе понуђача.  
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца, 
- Понуда са варијантама није дозвољена, 
- Цена се исказује у динарима и мора да садржи све трошкове и попусте понуђача,  
- Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава и потписује овлашћени 
члан групе понуђача (носилац посла) 
- Део за подизвођача попуњава понуђач који наступа са подизвођачем, 
- У случају да има више чланова групе понуђача односно више подизвођача, одговарајући део  
обрасца копирати у довољном броју примерка, 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 2  
 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЈН К 65/19, 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 и седиште понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде у поступку ЈН К 65/19, 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 радова – КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ КОМПЛЕКСА 
СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА НА КАРАЂОРЂЕВОМ ПУТУ, ЈН К  65/19, 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 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 КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ 
КОМПЛЕКСА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА НА КАРАЂОРЂЕВОМ ПУТУ, ЈН К  
65/19, 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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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 6   
 
 
 

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

 
 
 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
дајем следећу 

 
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

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

да сам при састављању понуде за јавну набавку радова – КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ 
КОМПЛЕКСА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА НА КАРАЂОРЂЕВОМ ПУТУ, ЈН К  
65/19, 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 

подизвођача 

   

 
 
 
 
 
Напомена: Овај образац се попуњава у случају да понуђач наступа са подизвођачем. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 7   
 

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 
О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА 

у  периоду  од 01.01.2016. године до дана објављивања позива за подношење понуде 
реализовани уговор о извођењу радова према условима из конкурсне документације 

 

Редни 
број 

Назив наручиоца  
Датум 

реализације  
уговора 

Назив предмета набавке 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

 
 
 
 
 

Датум и место  Потпис овлашћеног лица понуђача 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 8   
 

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА 
 
 
 
На основу члана  77. став 2. тачка (2) ЗЈН,  наручилац/инвеститор: 
_____________________________________________________из_________________________ 
улица ______________________________ број  ___ , ПИБ_________________ Матични 
бр.___________________ 
 издаје  

ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА 
 

Којом  потврђујемо да је понуђач _____________________________________________________ 
из______________________________ улица_______________________ број_______, 
ПИБ:___________________________________ Матични бр: ________________________,   
као  
А) самостални извођач или  
Б) учесник у заједничкој понуди  
В) подизвођач  
У периоду од од 01.01.2016. године до дана објављивања позива за подношење понуде на 
Порталу јавних набавки, извео радове квалитетно и у уговореном року:  
1) изградњу канализационе мреже ____________________________________________________ 
2) изградњу водоводне мреже ________________________________________________________ 
3) изградњу асфалтирања ____________________________________________________________ 
на основу закљученог уговора број __________________________ од __________________  у 
свему у складу са закљученим уговором.  
Датум почетка радова:   ________________________ 
Датум завршетка радова-реализације уговора: ________________________________. 
 
Потврда се издаје на захтев извођача радова / понуђача 
_____________________________________ ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке 
Наручиоца: Град Суботица,  Градска управа,   ради набавке радова КОМУНАЛНО 
ОПРЕМАЊЕ КОМПЛЕКСА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА НА КАРАЂОРЂЕВОМ 
ПУТУ, ЈН К  65/19,  
    Потврђујем под кривичном и материјалном одгноворношћу да су горе наведени подаци 
тачни. 

 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

наручиоца 

   

 
Напомена: Образац “Потврда за референце” понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду 
за сваки уговор посебно. 
Понуђач може да приложи потврду другог наручиоца под условом да садржи све тражене 
податке из ове потврде. 
У случају да потврду издаје привредно друштво или предузетник, за које по Закону о 
привредним друштвима није обавезна употреба печата, обрaзац неће оверавати. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ:  9 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СИСТЕМУ КВАЛИТЕТА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

Р. 
број 

 

Врста система квалитета 

 

ПОСЕДУЈЕ 

 

1. 

Важећи ИСО 9001:2015 систем менаџмента квалитетом 
из  или одговарајуће. 
 
 

 

ДА 

 

НЕ 

 

2. 

 
важећи ИСО 14001:2015 систем менаџмента животном 
средином или одговарајуће 
 

 

ДА 

 

НЕ 

3. важећи СРПС ОХСАС 18001:2008 систем управљања 
заштитом здравља и безбедношћу на раду или СРПС 
ИСО 45001:2018 систем менаџмента безбедношћу и 
здрављем на раду. 

 

 

ДА 

 

НЕ 

 
 
Понуђач треба да се изјасни заокруживањем речи ДА или НЕ врсте сертификата који поседује. 
Ако је сертификат издат на страном језику мора бити преведен и оверен од стране судског 
тумача на српски језик. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Напомена: Уз изјаву ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ  фотокопије важећих сертификата  

 
 
 
 
 

Датум  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 10  
 
 

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ -  
  
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да располажем 
следећом опремом: 

 

 
 

 Назив опреме   којом располаже понуђач за 
извођење предметних радова 

Основ располагања 
(власништво, закуп 

или лизинг) 
Ред. 
Број 

  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 
 
 

 

 
Напомена: Овај Образац се по потреби може копирати. 
                    Уз табелу се обавезно достављају докази наведени у Упутству како се 
доказује испуњеност услова. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 11 
 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да располажем са 
следећим кадровским капацитетом: 
 

Ред 
бр. 

Име и презиме 
Стручна 
спрема 

Радно место 
Број лиценце 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

   

 
 
Напомена: Овај Образац се по потреби може копирати. 
         Уз табелу се обавезно достављају докази наведени у Упутству како се 
доказује испуњеност услова. 
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V  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАЦИ РАДОВА  
КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ КОМПЛЕКСА  

СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА НА КАРАЂОРЂЕВОМ ПУТУ 
 

ЈН К 65/19 
 
Закључен између: 
 

1. Града Суботице, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 100444843, 
матични број: 08070695, као наручиоца радова (у даљем тексту: Наручилац) коју 
заступа Начелник Градске управе, Марија Ушумовић Давчик, мастер правник, с 
једне стране и  

 
2. ________________________________________________, са седиштем 

у_______________________, улица _____________________________ број ___, 
ПИБ: _______________, матични број: ___________________, рачун 
број:_____________________________код____________________ банке, које 
заступа директор _________________________(у даљем тексту: Извођач радова), са 
друге стране 

 
_______________________________ ______________________________     
_______________________________                                       ______________________________                        
_______________________________                                        ______________________________ 
_______________________________                                         ______________________________   
_______________________________                                          ______________________________   
_______________________________                                          ______________________________                                
_______________________________                                          ______________________________                                     
_______________________________                                          ______________________________                                
 (остали понуђачи из групе понуђача)                  (назив, ПИБ, матични            
назив, ПИБ, матични број)                                                             број Подизвођача)          
 

Члан 1.  
 Уговорне стране сагласно констатују: 
 - да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик 
РС” број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тескту: ЗЈН), објавио Позив за подношење понуда у 
отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку радова „Комунално 
опремање комплекса социјалног становања на Карађорђевом путу“, ЈН К 65/19, на Порталу 
јавних набавки, интернет страници Наручиоца и у Службеном гласнику РС,  
 - да је Извођач доставио понуду број _______________ од __.__.2019. године која je код 
Наручиоца заведена под бројем *****-* дана *****. године и која у потпуности испуњава све 
услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне документације, 
 - да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео 
Одлуку о додели уговора бр. ************ од **.**.****. године, којом је уговор о јавној 
набавци доделио Извођачу, 
 - да се понуда Извођача и предмер радова налазе у прилогу овог Уговора и чине његов 
саставни део.  
 

Члан 2.  
Предмет овог уговора су радови на комуналном опремању комплекса социјалног 

становања на Карађорђевом путу, у свему према предмеру радова, другим важећим прописима, 
техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту радова, који су предмет 
овог уговора. 
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Члан 3. 
Вредност уговорених радова из члана 2. овога уговора износи: 
 

        __________________________ динара  без ПДВ-а 
                                               __________________________ динара  ПДВ 
  Укупно:      __________________________ динара  са ПДВ-ом 
(Словима: _______________________________________________________________). 
 Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 
елемената по основу којих је одређена. 
 Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена 
обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове 
Извођача. 
 

Члан 4. 
Плаћање уговореног износа из члана 3. овог Уговора, ће се извршити на рачун Извођача 

број ________________________________________ код ___________________ Банке. Плаћање 
ће се вршити, на следећи начин: 

-  30% авансно од уговорене цене без ПДВ-а, након увођења извођача у посао у року не 
дужем од 45 дана од дана пријема уредног предрачуна за плаћање аванса код Наручиоца и 
уговорених средстава финансијског обезбеђења;  

- до 60% 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 и одговорног извођача радова, у року у року не 
дужем од 45 дана од дана пријема оверених ситуација од стране Наручиоца;  
 - остатак у износу од најмање 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 и одговорног извођача 
радова, у року у року не дужем од 45 дана од дана пријема оверене ситуације од стране 
Наручиоца, доставе потписаног Записника о примопредаји радова (без примедби на изведене 
радове) и предаје уговореног средства финансијског обезбеђења. 

Извођач испоставља ситуације без исказаног ПДВ-а, сходно члану 9. и 10. Закона о 
порезу на додату вредност (“Службени гласник Републике Србије” број 84/04, 86/04 исправка, 
61/05, 61/07, 93/07, 108/13, 68/14 – др. Закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18 и 72/19).” 

Извођач испоставља привремене ситуације и окончану ситуацију са назнаком Град 
Суботица, Трг слободе 1, ПИБ 100444843, матични број 08070695, рачун број 840-27640-46, 
Народна банка Србије, Управа за трезор. 

Регистрација фактура мора да гласи на директног корисника јавних средстава, који ће 
вршити плаћање, и то: 09693 Градска управа Суботица. 

Позиција плаћања: Раздео 4, Глава 8, Програм 2, Шифра пројекта 1102-П5, Функција 
620, економска класификација 511299. 

Реализација уговорене вредности ће се у 2019. години вршити до износа расположивих 
средстава у Финансијском плану и Плану набавки за 2019. годину. Обавезе које доспевају у 
2020. години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена 
у тој буџетској години. 

 
Члан 5. 

Рок извођења предметних радова је 120 календарских дана рачунајући од дана увођења 
Извођача у посао. 

Наручилац се обавезује да Извођача писмено обавести о почетку извођења радова у 
року од 30 дана пре увођења у посао. 

Извођач радова је дужан да отпочне са извођењем уговорених радова даном увођења 
Извођача у посао који ће бити записнички констатован, оверен од стране одговорних извођача 
радова, надзорних органа и представника Наручиоца. 

Почетак извођења радова ће такође бити уписан у грађевински дневник од стране 
надзорног органа. 
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Извођач је у обавези да даном потписивања Записника о увођењу у посао достави 
банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, банкарску гаранцију за добро извршење 
посла, решења о именовању одговорних извођача радова,  полису осигурања објекта у 
изградњи од свих ризика и осигурање од одговорности према трећим лицима, полису 
осигурања од професионалне одговорности Извођача радова у складу са чланом 129.а) Закона о 
планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности 
и динамичког плана извођења радова. 

У складу са чланом 115. став 2) ЗЈН, рок за извршење уговорених обавеза може бити 
продужен из следећих објективних разлога: 

- Изузетно лоши климатски услови, неуобичајени за годишње доба и за место на коме се 
радови изводе, а који онемогућавају извођење радова, 

- Вештачке препреке или физички услови које није могао да предвиди извођач и да их 
уклони у року од 3 (три) дана од дана обавештавања Наручиоца у писаној форми о 
истима, 

- Кашњење у издавању налога, упутства и одобрења од стране Наручиоца у роковима 
дефинисаним динамичким планом који утичу на испуњење уговореног рока завршетка, 
а који нису последица пропуста Извођача, 

- Неиспуњења неке од обавеза Наручиоца на начин дефинисан овим Уговором, 
- Било која обустава радова која није последица пропуста Извођача, 
- Виша сила. 

Извођач ће одмах, у писаној форми, обавестити Наручиоца о настанку претходно 
наведених околности, због којих радови могу да касне или да буду обустављени. 

Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима тог кашњења или обуставе 
радова и захтев за продужетак рока извођења радова. 

Наручилац ће такво кашњење узети у обзир приликом евентуалног продужења рока за 
завршетак радова. 

По налогу стручног надзора, због оправданих непредвиђених околности могу се 
прекинути (обуставити) радови, што се уписује у Грађевински дневник. За време прекида 
(обуставе) радова не тече уговорени рок за извођење радова. 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад 
више радног особља и механизације, без права на захтевање повећања трошкова или посебне 
накнаде. Извођач се одриче права на накнаду штете коју евентуално претрпи услед продужетка 
рока извођења радова. 
 

Члан 6. 
Уколико Извођач не поступа у уговореном року из члана 5. овог уговора, дужан је 

платити Наручиоцу уговорну казну у износу од 1‰ дневно, од укупне вредности уговорених 
радова за сваки дан закашњења, а највише 5% од уговорене вредности радова. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 
умањењем окончане ситуације. 

Уговорна казна не утиче на евентуалну накнаду стварне штете коју Извођач проузрокује 
Наручиоцу. 

 
Члан 7.  

 Извођач радова је обавезан да приликом потписивања записника о увођењу извођача у 
посао 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 30% 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.  
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 Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико 
Извођач радова не буде извршавао своје уговорне 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 8. 
Уколико Извођач не достави Наручиоцу банкарске гаранције из члана 7. овог Уговора, 

Наручилац може активирати и наплатити банкарску гаранцију за озбиљност понуде и 
једнострано раскинути уговор. 

 
Члан 9. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је дужан да у року од 8 
календарских дана од дана закључења Анекса уговора о продужењу рока извођења радова 
достави:  

- банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања 
- банкарску гаранцију за добро извршење посла 
- полисе осигурања 

са новим периодом под истим условима као код увођења Извођача у посао.  
 

Уколико Извођач не достави продужене банкарске гаранције и полисе осигурања у 
наведеном року, Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за добро извшење 
посла и једнострано раскине Уговор. 

Наручилац, до достављања продужених банкарских гаранција и полиса, неће оверити 
достављене привремене ситуације и исте ће неоверене вратити Извођачу у року од 8 дана од 
дана пријема привремене ситуације. 
 

Члан 10. 
  Наручилац се обавезује да: 

- изврши обезбеђење плаћања по члану 3. и 4. овог  уговора,  
-       прибави све потребне дозволе и сагласности од надлежних државних органа, 
- даје стручна објашњења за извршење радова на захтев Извођача, 
-       именује стручни надзор, 
- достави План превентивних мера и решење о лицу које ће вршити координацију         

за безбедност и здравље на раду, 
- именује лице за праћење реализације уговора, 
- уведе Извођача у посао. 
Наручилац ће писмено обавестити Извођача о лицима која ће вршити стручни надзор 

над  изведеним радовима уз достављање решења о именовању стручног надзора, фотокопију 
лиценци и контакт телефон задужених лица.  
             Контролом квалитета изведених радова се обезбеђује: 

- контрола и провера квалитета извођења свих врста радова и примена прописа, 
стандарда и техничких норматива, те контрола количина према спецификацији 
радова, 

- контрола да ли се радови изводе према динамичком плану о чему ће недељно 
обавештавати Наручиоца, 

- давање упутстава Извођачу радова. 
 

Члан 11. 
Извођач се обавезује да: 
- обезбеди градилишну таблу; 
- именује одговорне извођаче радова; 
- све радове изведе на основу општих правила посла и струке, а све у складу са 

важећим законским актима и прописима који су предметни за уговорене радове по 
овом уговору; 
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- 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, као 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 нанесе;  
- да сав грађевински материјал и шут који приликом извођења радова настане, одвезе 

са локације, тако да локација остане у уредном стању до нивоа терена; 
- пре почетка радова одреди контакт лице на градилишту.  

 
 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 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 отклони о свом трошку и о 
истима одмах обавести Наручиоца. 
 

Члан 12. 
Динамички план мора бити потписан од стране овлашћеног представника Извођача 

радова, Одговорних извођача радова и стручних надзора. Сви потписи морају бити у оригиналу 
(не факсимил или фотокопија). 

Динамички план је усвојен када је потписан и оверен лиценцним печатом од надзорних 
органа и лиценцним печатом одговорних извођача радова. 

Извођач је дужан да у присуству надзорног органа, сваких 15 дана, изврши на 
градилишту анализу испитивања уговорних обавеза и да према указаној потреби предузме 
одговарајуће мере за убрзање радова ради усклађивања са динамичким планом, као и друге 
мере за отклањање констатованих пропуста и одступања у процесу извођења радова. 

О извршеним анализама из претходног става, Извођач сачињава записник и 1 примерак, 
преко именованог надзорног органа, доставља Наручиоцу. 
 

Члан 13. 
Примопредаја радова Наручиоцу ће бити извршена у року од 15 календарских дана од 

дана завршетка радова. 
Примопредаја ће бити констатована Записником који потписују одговорни извођачи 

радова, надзорни органи и представник Наручиоца. 
 

Члан 14. 
Понуђач, уз сагласност Наручиоца, има право да за потребе извођења радова увезе 

материјале који се не могу набавити у Србији, сагласно прописима о увозу робе. Увезени 
материјал мора бити снабдевен атестом организације која је уписана у судски регистар за 
испитивање материјала и конструкције у Србији, чијим атестом се потврђује да материјали 
одговарају уговорним спецификацијама. 
 

Члан 15. 
 Гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године 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. 
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 Извођач је обавезан да, на дан потписивања Записника о  примопредаји предметних 
радова, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђени материјал и опрему. 
 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 16. 

 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 17. 
Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се коначним обрачуном 

на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручних 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 5% 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, пре сачињавања окончане ситуације сачиниће се Анекс 
овом Уговору. 

 
Члан 18. 

Извођач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка 
промене, писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 
поступка јавне набавке, која наступи током важења Уговора о јавној набавци и да је 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 19. 
За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са одредбама 
овог уговора), као и други прописи који регулишу ову област. 
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Члан 20. 
Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности сагласношћу 

уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о 
јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

Измена и допуна Уговора не односи се на јединичне цене, које морају бити 
фикснетоком важења уговора. 
 

Члан 21. 
Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 

6 (шест) примерка, а Извођач 2 (два) примерка.  
 

Члан 22. 
Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне спорове решавати споразумно, а у 

противном нерешене спорове ће решавати путем надлежног суда у Суботици.  
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе представљају израз њихове стварне воље. 
 
Прилози и саставни делови овог Уговора су: 

- Прилог бр. 1: Понуда Извођача; 
- Прилог бр. 2: Техничка специфиакција - Предмер и предрачун радова и 
- Прилог бр. 3: Споразум чланова Групе понуђача сходно члану 81. став 4. ЗЈН, /у случају 
да понуду подноси Група понуађача/. 

 
 

ИЗВОЂАЧ:  
НАРУЧИЛАЦ: 

 
    

                              , директор       
                   
            
 
Модел уговора мора да буде попуњен, потписан од стране одговорног лица, чиме потврђује да 
прихвата елементе 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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VI  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.  
 У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 Понуду доставити на адресу: Град Суботица, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, 
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова - КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ 
КОМПЛЕКСА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА НА КАРАЂОРЂЕВОМ ПУТУ, ЈН 
К  65/19, - 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.  
 Конкурсна документација садржи 44 страна а  предмер радова садржи 32 стране, што је 
укупно  76 страна. 
 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   08.01.2020. године до 11:00 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 08.01.2020. године у просторијама 
Наручиоца, у Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 12:00 часова, у Старој Градској кући, 
канцеларији 211-2. 
 Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. 
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 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. 

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 радова - КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ 
КОМПЛЕКСА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА НА КАРАЂОРЂЕВОМ ПУТУ, ЈН К  65/19, 
НЕ ОТВАРАТИ”  или 
 „Допуна понуде за јавну набавку радова – КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ 
КОМПЛЕКСА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА НА КАРАЂОРЂЕВОМ ПУТУ, ЈН К  65/19, 
НЕ ОТВАРАТИ”  или 
 “Опозив понуде за јавну набавку радова –  КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ 
КОМПЛЕКСА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА НА КАРАЂОРЂЕВОМ ПУТУ, ЈН К  65/19, 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
  „Измена и допуна понуде за јавну набавку радова КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ 
КОМПЛЕКСА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА НА КАРАЂОРЂЕВОМ ПУТУ, ЈН К  65/19,  
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 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50 %, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача.  
 Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу. 
 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су у 
складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
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 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 Понуду може поднети група понуђача. 
 Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке 
о:  

      - члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у  извршењу уговора. 
 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени, 
у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
 11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 Научилац ће плаћање изведених радова вршити на следећи начин: 

- 30% авансно од уговорене цене без ПДВ-а, након увођења извођача у посао у року не 
дужем од 45 дана од дана пријема уредног предрачуна за плаћање аванса код Наручиоца и 
уговорених средстава финансијског обезбеђења;  

- до 60% 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 и одговорног извођача радова, у року у року не 
дужем од 45 дана од дана пријема оверених ситуација од стране Наручиоца;  
 - остатак у износу од најмање 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 и одговорног извођача 
радова, у року у року не дужем од 45 дана од дана пријема оверене ситуације од стране 
Наручиоца, доставе потписаног Записника о примопредаји радова (без примедби на изведене 
радове) и предаје уговореног средства финансијског обезбеђења. 
 Плаћање ће се вршити на рачун Извођача радова. 
 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, 108/16, 113/17 и 30/18).  
 Извођач испоставља ситуацију без исказаног ПДВ-а. 

 
 11.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

 Гарантни рок за изведене радове изоси две године  рачунајући од дана потписивања 
записника о примопредаји радова. 
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На уграђену опрему извођач радова обезбеђује произвођачку гаранцију. 
  
 11.3. Захтев у погледу рока извођења радова 
 Рок за извођење радова је 120 календарских дана, од дана увођења извођача у посао.
  
 11.4. Место извођења радова: 
 Суботица, Карађорђев пут, парцела број 1229/2 К.О. Стари град. 
 
 11.5. Захтев у погледу рока важења понуде 
 Рок важења понуде не може бити краћи од 150 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. 

 
 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 
 

ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ: 
14.1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у вредности од  5% од укупне 

вредности понуде без ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити безусловна, 
неопозива, без права на приговор и платива на први позив. Поднета банкарска гаранција не 
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи 
износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Рок важења банкарске гаранције за озбиљност понуде је 153 дана од дана отварања понуде. 
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Гаранција банке мора 
гласити на Наручиоца. 
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Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде дато уз 
понуду уколико: 

- Понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 
понуду;  

- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе уговорена средства обезбеђења у 
уговореном року. 

Наручилац ће вратити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 
понуђачима са којима не закључи уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним 
понуђачем. 

Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, 
као, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 
 ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ – ИЗВОЂАЧ, ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ НАРУЧИОЦУ: 
  
 Извођач радова је обавезан да приликом потписивања записника о увођењу 
извођача у посао Наручиоцу преда:  

14.2.  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 у износу од 30% 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; 

14.3.  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.  
 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. 

 
14.4.      Као средства финансијског обезбеђења, за отклањање грешака у гарантном 

року: 
Гаранцију банке 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. 
 
 16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
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 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, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
 Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  
 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације – КОМУНАЛНО 
ОПРЕМАЊЕ КОМПЛЕКСА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА НА КАРАЂОРЂЕВОМ 
ПУТУ, ЈН К  65/19 ”. 
 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; 
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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. 
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 (Образац бр. 5.).  
 
 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.                  
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 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.  
 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
износу од 120.000,00 динара, уколико захтев подноси пре отварања понуда.  
Подносилац захтева је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
износу од 120.000,00 динара уколико се захтев подноси након отварања понуда.  
 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 од 
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 и врати Наручиоцу у року од 5 
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 
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 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. 
 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. 
 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, у складу са чланом 79. став 7. ЗЈН 
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач 
може уместо доказа, приложити своју писмену изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 
 Наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за примену из претходног 
става. 
 
 24. ОСИГУРАЊЕ 

Извођач је у обавези да даном потписивања Записника о увођењу у посао достави  
полису осигурања објекта у изградњи од свих ризика и осигурање од одговорности према 
трећим лицима, полису осигурања од професионалне одговорности Извођача радова у складу 
са чланом 129.а) Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од 
професионалне одговорности и динамичког плана извођења радова. 
 
 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. 
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 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. 

 
 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; 
- Образац број 6 – Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН за 

подизвођача; 
- Образац број 7 –   Пословни капацитет – референтна листа; 
- Образац број 8 –   Потврда о референцама;  
- Образац број 9 – Изјава о систему квалитета, заштите животне средине и безбедности 

и здравља на раду 
- Образац број 10 –   Технички капацитет - Изјава о траженом техничком капацитету; 
- Образац број 11 –  Кадровски капацитет - Изјава о траженом кадровском капацитету; 
- Модел уговора; 
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- Предмер  радова – Техничка спецификација; 
- Банкарска гаранција за озбиљност понуде; 
- Споразум из члана 81. ЗЈН, уколико понуду подноси група понуђача. 

  
 Понуда мора бити сачињена у складу са конкурсном документацијом: 
 Обрасци који су саставни део Конкурсне документације морају бити попуњени, 
потписани од стране овлашћеног лица Понуђача и оверени печатом 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. 
 Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и  4), а  додатне 
услове група понуђача испуњава заједно. Ако понуду подноси група понуђача овлашћени 
представник групе понуђача потписује обрасце, осим за које је у конкурсној документацији 
одређено да мора сваки члан групе понуђача да попуњава и потпише. (у ком случају се обрасци 
фотокопирају у потребном броју). 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). У случају да 
понуђач подноси понуду са подизвођаечм, понуђач сам мора да испуњава и све обавезне и 
додатне услове. 
 Ако понуђач у остављеном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид 
оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
 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. 
 

30. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 
 
Приликом сачињавања понуде употреба 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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  VII  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПРЕДМЕР РАДОВА  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА –  
КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ КОМПЛЕКСА 

 СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА НА КАРАЂОЂРЂЕВОМ ПУТУ,  
ЈН К  65/19, 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 

КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ КОМПЛЕКСА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА НА КАРАЂОРЂЕВОМ ПУТУ 

  

Investitor: GRAD SUBOTICA 

Građevina: VIŠEPORODIČNI STABMENI OBJEKAT NAMENJEN SOCIJALNOM STANOVANJU, SPRATNOSTI P+2 I P+3 

Mesto: SUBOTICA, Karađorđev put, parcela 1229/2 K.O. Stari grad 

 

OPIS IZVRŠENJA USLUGE JAVNE NABAVKE 

U okviru kompleksa objekata namenjenim socijalnom stanovanju kao objekata od javnog značaja, planirana je izgradnja tri objekta (situacija u prilogu). 

U I fazi izgradnje planira se paralelno izvođenje radova na izgradnji prvog stambenog objekta i komunalnо opremanjе kompleksa socijalnog stanovanja. 

Predmet ove javne nabavke je komunalno opremanje kompleksa socijalnog stanovanja za I fazu izgradnje stambenog objekta i obuhvata sledeće radove: 

1. spoljno uređenje 

2. spoljne hidrotehničke instalacije - vodovod i kanalizacija 

3. elektroenergetske instalacije za  CS i GSH 

4. elektroenergetske instalacije za  spoljnu rasvetu  

5.  cevna infrastruktura za TK instalacije 

Tehnički opisi i predmeri za gore pomenuto komunalno opremanje kompleksa socijalnog stanovanja  nalaze se u okviru konkursne dokumentacije. 

Početak izvođenja radova na komunalnom opremanju kompleksa socijalnog stanovanja  zavisiće od dinamike izvođenja radova Izvođača na izgradnji samog 

stambenog objekta (koji je označen na situacionom planu iz priloga). 

 

NAPOMENA: 

Okvirni početak radova na izgradnji samog stambenog objekta se očekuje krajem decemra 2019.godine, a uvođenje Izvođača u posao za ovu javnu 

nabavku (komunalno opremanje kompleksa socijalnog stanovanja) sa očekuje u aprilu 2020. godine. Izabrani Izvođač radova će biti obavešten 30 

dana pre uvođenja u posao. Rok za izvođenje predmetne javne nabavke iznosi 120 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja Izvođača radova 

u posao. 

 

U prilogu se nalaze grafički prilozi iz projektno tehničke dokumentacije: 

1.  situacija za spoljno uređenje 

2. situacija za spoljne hidrotehničke instalacije - vodovod i kanalizacija 

3. situacija za elektroenergetske instalacije za  CS i GSH 

4. situacija za elektroenergetske instalacije za  spoljnu rasvetu  

5. situacija za cevnu infrastrukturu za TK instalacije 
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1. TEHNIČKI OPIS - SPOLJNO UREĐENJE 

 

Na zahtev Investitora GRADSKA UPRAVA GRADA SUBOTICA i na osnovu projektnog rešenja objekta, snimljene situacije na licu mesta i prema građevinske 

dozvole broj ROP-SUB-25870-CPIH-5/2019 od 27.02.2019. izdatih od strane Sekretarijata za građevinarstvo Gradske uprave Grada Subotica i prema važećim 

propisima urađen je projekat spoljnog uređenja I. faza oko VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA NAMENJENOG SOCIJALNOM STANOVANJU 

na katastarskoj parceli br. 1229/2 k.o. Stari Grad. 

 

OPŠTE NAPOMENE 

Izvođač radova je dužan da za sav materijal i opremu koji su ugrađeni pribavi ateste o kvalitetu i da se u potpunosti pridržava projektnih rešenja kao i svih 

važećih normativa, tehničkih propisa i standarda. 

Ukoliko Investitor, nadzorni organ ili izvođač radova uoče tehničku ili inženjersku grešku u projektnoj dokumentaciji dužni su da blagovremeno upozore 

projektanta na vrstu i karakter greške. 

Za sve eventualne posebne izmene projektnog rešenja investitor i izvođač radova su dužni da obrate projektantu i da zatraže njegovu pismenu saglasnost 

 

Spoljno uređenje I. faza oko višeporodičnog stambenog objekta 

Pristup planiranim zgradama je iz ulice Ive Senjanina preko priključne saobraćajnice. 

Pristup kao i unutrašnji saobraćajnice su širine 6 metara.  

U dvorištu objekta predviđen je parking prostor i kolovoz za putnička vozila, a ostalo je zelena površina koja se zatravljuje. 

Tačan položaj parkinga zajedno sa smerom kretanja vozila da se videti na grafičkom prilogu. 

Na planiranom parking prostoru obezbeđen je 34 parking mesta.  

Parking mesta za putnička vozila se postavljaju pod uglom od 90 stepeni u odnosu na  saobraćajnicu. 

Pristup sa saobraćajnice do objekta predviđena je izradom pešačkih satza. 

Gornji noseći sloj parking prostora je predviđen da bude od raster kocki d=8cm koje se postavljaju na sloj rečnog peska od 5cm ispod kojeg treba staviti sloj 

drobljenog kamena od 20cm i peska 30cm. Navedeni materijali za izradu nosivog sloja raster kocki moraju ispunjavati određene uslove u pogledu mahaničkih 

karakteristika, granulometrijskog sastava, nosivosti i ostalih uslova prema vežećim standardima.  

Oblaganje parking prostora izvesti raster kockama sive boje dok obeležavanje parking prostora (podela na parking prostore) od raster kocki crvene boje. Takođe 

je potrebno uraditi i farbanje horizontalne signalizacije (brojevi parkinga i strelice sa obaveznim smerom kretanjem ) na rater kockama. 

Ceo parking prostor uokviriti ivičnjacima dimenzije 18/24cm, od renomiranog proizvođača, ugrađivanje izvesti na podlozi od betona MB30 po kotama iz 

projekta. 

Gornji noseći sloj kolovoza za putnička vozila je predviđen da bude od asfaltbetona AB8 d=4cm koji je potrebno ugraditi na bituminizirani noseći sloj BNS 22 

d=8cm ispod kojeg je potrebno staviti drobljeni kamen d=15+25cm i pesak d=30cm.  

Noseći sloj parking prostora kao i kolovoza mora da zadovolji uslove u pogledu otpornosti na mraz. Gornja površina nosivog sloja mora da je izvedena prema 

projektovanim kotama i nagibima. 

Parking prostor od kolovozne trake je potrebno razdvojiti betonskim ivičnjacima 24/18cm od renomiranog proizvođača, ugrađivanje izvesti na podlozi od betona 

MB30 po kotama iz projekta. 

Ostali deo dvorišta oko objekta ostaje zelena površina. 

Za odlaganje kućnog otpada predviđena su ukupno 3 kontejnera. 
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1. SPOLJNO UREĐENJE 

        

 I - PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI        

 
J.M. Količina 

Jed. cena bez 

PDV-a 

Jed. cena sa PDV-

om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

1 Sečenje postojeće niske vegetacije i šiblja sa čišćenjem terena pre 

početka radova. Posečenu vegetaciju, šiblje i ostali otpadni 

materijal prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku 

depoiju. Obračun po m2 očišćenog terena, sa istovarom, 

razastiranjem i grubim planiranjem. m2 2.981,00         

2 Geodetsko snimanje položaja objekta sa izradom nanosne skele i 

iskolčavanjem objelta. Obračun po m 2. m2 2.981,00       
  

3 Mašinsko skidanje sloja humusa u debljini od 15 cm do 20 cm, 

sa utovarom, odvozom do 10 km, istovarom, razastiranjem i 

grubim planiranjem. Obračun po m3. m3 750,00     

4 Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom iskopu, dubina 

iskopa od 20 cm do 25 cm. Iskop izvesti i nivelisati prema 

projektu i datim kotama. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i 

odvesti na gradsku deponiju. Оbračun po m3 zemlje u zbijenom 

stanju, sa istovarom, razastiranjem i grubim planiranjem. m3 750,00     

5 Mašinsko nabijanje podtla do max zbijenosti od Ms>25 Mpa. 

Obračun po m2 nabijene površine sa potrebnim nivelisanjem. m2 2.981,00     

6 Posle izvršenog iskopa izvršiti planiranje posteljice i nabijanje 

ježevima i drugim odgovarajućim sredstvima za nabijanje. Traži 

se zbijenost 100% po standardnom proktoru. Na lošim mestima 

izvršiti zamenu materijala, što se ne obračunava u ovoj poziciji. 

Posle izvršenog nabijanja posteljica se isplanira sa tačnošću ±1 

cm i povalja. Prilikom tog planiranja potrebno je držati uzdužno 

i poprečno planirane nagibe. Obračun se vrši po m2 isplanirane i 

zbijene posteljice. Traži se Ms=25 Mpa ako se meri pločom Φ 

30. m2 2.981,00     

7 Snimanje saobraćajnica, parking mesta i trotoara od strane 

ovlašćene geodetske organizacije sa kartiranjem i ucrtavanjem 

površina u plan i kopiranjem.  Komplet materijal i rad. paušal 1,00     

   UKUPNO :     
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II – IZRADA SAOBRAĆAJNICE 

        

 
J.M. Količina 

Jed. cena bez 

PDV-a 

Jed. cena sa PDV-

om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

1 Izrada donjeg nosećeg sloja mesnim majdanskim peskom u 

ukupnoj deb. od 30 cm razastiranje tampona vrši se u slojevima 

u debljini zavisnoj od vrste i mogućnosti sredstava za zbijanje. 

Pesak ne sme da sadrži korenje ili druge organske primese. 

Tampon se zbija pri optimalnoj vlažnosti vibracionim sredstvima 

za zbijanje. Za zbijenost ugrađenog peska traži se po 

modifikovanom proktoru 98% pri ispitivanju zbijenosti pločom 

Φ 50 cm, po Švajcarskoj normi SNU40317 zahteva se modul 

stišljivosti Ms=40 Mpa. Rezultate ispitivanja izvođač je dužan 

dokazati putem angažovanja jedne ovlaštene nezavisne 

institucije. Posle zbijanja sloja gornja površina tamponskog sloja 

izravnava se statičkim valjkom na projektovani profil sa tačnošću 

±2 cm. Nadzorni organ vršiće prijem tampona na taj način što se 

visine kontrolišu instrumentom, a ravnost ravnjačom dužine 4,0 

m. Podatke o prijemu tampona nadzorni organ će ispisati u 

građevinski dnevnik. Obračun će se vršiti po m3 gotovog 

tampona u zbijenom stanju. m3 350,00         

2 Izrada tampon sloja od kamenog agregata 0-60 mm, debljine 25 

cm, sa nabavkom, nasipanjem, nabijanjem i planiranjem 

tucanika. Tucanik nabiti u slojevima, mašinskim putem, do max 

zbijenosti od Ms=50 Mpa. Obračun po m3 nabijenog tucanika sa 

finalnim planiranjem sa tačnošću od ±1 cm. m3 310,00         
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J.M. Količina 

Jed. cena bez 

PDV-a 

Jed. cena sa PDV-

om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

3 Izrada sloja meh.stabil.tucanika. Ovaj rad obuhvata nabavku i 

ugrađivanje materijala za gornji noseći sloj od tucanika deblj. 15 

cm. Veličina zrna do 30 mm. Pod tucanikom se podrazumeva 

kamen drobljen mašinskim putem koji se upotrebljava za izradu 

nosećih slojeva za podloge. Kamen od koga se radi tucanik mora 

biti zdrav, jedar, homogen čvrst što manjeg habanja jasnog zvuka 

pri udaru čekićem sa malim upijanjam vode i postojan na mrazu. 

Kamen mora biti sledećeg kvaliteta:  

- Pritisna čvrstoća u suvom stanju ne manja od 100 N/mm2 

- Habanje brušenjem najviše 0 cm 3/50 cm, habanje ivica pri 

udaru najviše 12% 

- Upijanje vode najviše 1% 

Zbijanje se vrši statičkim valjcima. Slojevi se valjaju uz polivanje 

vodom. Ne sme se valjati za vreme mraza. Mesta na kojima se 

pri valjenju jave talasi treba razvoditi i dodati potrebnu količinu 

tucanika, da bi se dobio predviđeni profil. Slojevi se valjaju sve 

dotle dok se zrna tucanika međusobno ne uklješte i ne obrazuju 

u zbijanu ravnu površinu prema projektovanim profilima. Profil 

završnog nosećeg sloja kontroliše se šablonom sa visinskog kolja 

a ravnost u uzdužnom pravcu. Pravom ravnjačom dužine do 4,0 

m pri čemu odstupanja na kraju ravnjače od donje ivice do gornje 

ivice sloja, a u odnosu na projektovanu niveletu, ne mogu biti 

veća od ±1 cm, kada je profil formiran i pre završnog valjanja 

razastira se do 30 kp/m2 kamene sitneži krupnoće 3-15 mm i 

valjkom utiskuje u šupljine između zrna tucanika. Pre 

razastiranja kamene sitneži nadzorni organ prima u valjani sloj i 

prijem se upisuje u građ.dnevnik. Zbijnost se mora postići do 

Ms=100 Mpa, plaća se po m3 ugrađenog materijala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195,00         
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J.M. Količina 

Jed. cena bez 

PDV-a 

Jed. cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

4 Izrada sloja bitušljunka debljine 8 cm BNS 22. Za izradu 

bituminiziranog šljunka može se upotrebiti prirodni peskovito-

šljunkoviti materijal koji mora biti čist, na mrazu postojan, bez 

raspadnutih organskih humunskim sastojcima. Sdržaj čestica 

ispod 0,02 mm može biti najviše 5%. Pored prirodno peskovito-

šljunkovitog materijala, obavezno je upotrebiti i drobljeni 

materijal odgovarajućeg kvaliteta prema tački 10, 31 JUS-u 

E9.020. Najkrupnije zrno šljunka ili drobljenog materijala ne 

sme biti veća od 2/3 debljine nabijenog sloja. Količina 

drobljenog kamenog materujala u mešavini je 40%. 

Mineralni materijal kod koga se pri sušenju obrazuju grudve 

nepogodan je za ove radove. Upotrebljivost  mineralnog 

materijala sa više od 5% zrna ispod 0,02 mm treba ispitati na 

bubrenje. Kao vezivo upotrebiće se bitumenom bit. 60, kvalitet 

upotrebljenog bitumena za izradu mešavine kreće se od 4-5% što 

zavisi od granula-materijskog sastava mešavine mineralnog 

materijala. 

Da bi se postigla zahtevana stabilnost mineralnoj mešavini treba 

dodati 3-7% filera. Pre izrade mora se laboratorijski ispitati sav 

materijal i odrediti granulometrijski sastav, količina filera i 

bitumena, što mora da bude u skladu sa tehničkim uslovima za 

izradu podloge JUS U.E9.021. Isto tako pre upotrebe mora se 

ispitati mešavina u pogledu traženih osobina po Marshalu prema 

JUS-u. Prema tehničkim uslovima za izradu podloge JUS 

U.E9.021. Postignuti rezultati kod izrade ovih nosećih slojeva 

moraju biti u granicama uslova iz tabela 4 tehničkih uslova JUS 

U.E9.021. Razastiranje i ugrađivanje mora se vršiti mašinski. 

Zahtevana zbijenost se mora svuda postići i ona iznosi najmanje 

98% od zbijenosti po Marshalu. Pre nanošenja bituminizirane 

mešavine donja podloga se treba očistiti i izduvati, a zatim 

poprskati sa vezivom u količini od 0,3-0,5 kg/m2.. 

Količinu veziva za ovo prskanje treba pravilno odmeriti, da ne bi 

došlo do njegovog probijanja kroz naneti sloj bituminizirani 

noseći sloj  ne sme odstupati od projektovane visine više od ±1 

cm dok za ravnost najviše 8 mm na ravnjači od 4 m. Sva 

predhodna i kontrolna ispitivanja ulaze u cenu ove pozicije. Za 

ovu vrstu poslova važe tehnički uslovi za izradu klasičnih i 

završnih podloga. 
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1.095,00         
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J.M. Količina 

Jed. cena bez 

PDV-a 

Jed. cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

5 

 

Izrada habajućeg sloja od asfalt betona d= 4 cm. Sastav od 

plemenitog agregata od 0-4 i 4-8 mm u količini od 59% banjski 

pesak 26%, filter 8,4% i bitumen 60 6,4%. Masa se proizvodi 

vrućim postupkom na asfaltnoj bazi temperatura gotove mase u 

mešalici treba da je od 160 do 170°C. Masa se razastira 

finišerom. Masa se izrađuje po JUS-u UE.4.014, izuzev zbijenost 

stabilnost i modul ukočenosti za bitumen važi JUS UM.3010, a 

za kameno brašno JUS B.3050 zahtevi po Marshalu:  

- stepen zbijenosti min. 98% 

- stabilnost na 60°C min 900 KP 

- modul ukočenosti 40-60 N/mm2 

Veza sa predhodnim slojem je bitumenska emulzija 0,5 kg/m3 

špricano na potpuno očišćenu površinu. Obračun po m2 

ugrađenog asfaltbetona sa celokupnim radom i materijalom. m2 1.095,00       

6 Nabavka i postavljanje saobraćajnih znakova sa stubovima l= 3,0 

m i betonskom stopom. Sve kompletno. Obračun po komadu.       

 Tabla STOP kom 1,00     

 Tabla ograničenje brzine 15 kom 1,00     

7 Farbanje horizontalne signalizacije na asfalt, belom bojom.       

 Strele sa obaveznim smerom kretanja kom 4,00     

 Oznaka za invalide kom 3,00     

8 Nabavka i ugradnja slivne rešetke – kanala Aco Drain ili 

odgovarajuće od polimer betona sa rubom od pocink čelika 

građevinske širine kanala 15 cm, građevinske visine od 15 cm do 

21 cm i sa rešetkom od livenog gvožđa za teški saobraćaj. Cenom 

obuhvatiti i betonsko jastuče – postolje ispod slivne rešetke. m´ 8,50     

9 Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka dim. 

bxhxl=8x27x70 cm sa potrebnim sečenjem. Ivičnjake ugraditi u 

betonsku podlogu  - gredom MB 30, zapremine 0,08 m3/m´. Fuge 

između ivičnjaka zaliti cementnim malterom. Obračun po m´.       

oboreni m´ 19,70     

ravni m´ 399,50     

10 Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka dim. 

bxhxl=6x20x70 cm oko zelenih površina sa potrebnim sečenjem. 

Ivičnjake ugraditi u betonsku podlogu  - gredom MB 30, 

zapremine 0,08 m3/m´. Fuge između ivičnjaka zaliti cementnim 

malterom. Obračun po m´. m´ 226,40     

   UKUPNO :     
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III – IZRADA PARKING MESTA 

  

 
J.M. Količina 

Jed. cena bez 

PDV-a 

Jed. cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

1 Izrada donjeg nosećeg sloja sa mesnim majdanskim peskom u 

ukupnoj debljini od 30 cm razastiranje tampona vrši se u 

slojevima u debljini zavisnoj od vrste i mogućnosti sredstava za 

zbijanje. Pesak ne sme da sadrži korenje ili druge organske 

primese. Tampon se zbija pri optimalnoj vlažnosti vibracionim 

sredstvima za zbijanje. Za zbijanje ugrađenog peska se po 

modifikovanom proktoru 98% pri ispitivanju zbijenosti sa 

pločom Φ50 cm, po Švajcarskoj normi SNU40317 zahteva se 

modul stišljivosti Ms= 30 Mpa. Rezultate ispitivanja izvođač je 

dužan dokazati putem angažovanja jedne ovlaštene nezavisne 

institucije. Posle zbijanja sloja gornja površina tamponskog sloja 

izravnava se statičkim valjkom na projektovani profil sa tačnošću 

±2 cm. Nadzorni organ vršiće prijem tampona na taj način što se 

visine kontrolišu instrumentom, a ravnost ravnjačom dužine 4,0 

m. Podatke o prijemu tampona nadzorni organ će ispisati u 

građevinski dnevnik. Obračun će se vršiti po m3 gotovog 

tampona u zbijenom stanju. m3 151,80         

2 Izrada tampon sloja od kamenog agregata 0/31,5 mm, debljine 

25 cm, sa nabavkom, nasipanjem, nabijanjem i planiranjem 

tucanika. Tucanik nabiti u slojevima, mašinskim putem, do max. 

zbijenosti od Ms= 70 Mpa. Obračun po m3 nabijenog tucanika sa 

finalnim planiranjem sa tačnošću od ±1 cm. m3 121,50         

3 Izrada sloja od rečnog peska debljine 5 cm, sa nabavkom, 

nasipanjem, nabijanjem i planiranjem rečnog peska. Pesak nabiti 

u slojevima, mašinskim putem. Obračun po m2 nabijenog peska, 

sa finalnim planiranjem sa tačnošću od ±2 cm. m2 460,00     

4 Nabavka i postavljanje raster kocke sive boje debljine 8 cm 

dim. 60x40, na pripremljenu podlogu m2. m2 460,00     

5 Nabavka i postavljanje – ugradnje čistog peskovitog šljunka u 

zazore raster kocke. m3 39,40         

   UKUPNO :     
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IV – BETONSKI TROTOARI 

        

 
J.M. Količina 

Jed. cena bez 

PDV-a 

Jed. cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

1 Izrada tampon sloja od kamenog agregata 0/31,5 mm, debljine 

15 cm, sa nabavkom, nasipanjem, nabijanjem i planiranjem 

tucanika. Tucanik nabiti u slojevima, mašinskim putem, do max. 

zbijenosti od Ms= 30 Mpa. Obračun po m3 nabijenog tucanika sa 

finalnim planiranjem sa tačnošću od ±1 cm. m3 88,00         

2 Izrada sloja od rečnog peska debljine 10 cm, sa nabavkom, 

nasipanjem, nabijanjem i planiranjem rečnog peska. Pesak nabiti 

u slojevima, mašinskim putem. Obračun po m2 nabijenog peska, 

sa finalnim planiranjem sa tačnošću od ±2 cm. m2 550,00         

3 Betoniranje betonskog trotoara betonom MB 30 debljine 10 cm. 

Gornja površina se fino perdašiti. Na svakih 2,50 m izvesti 

dilatajuciju. m2 550,00         

   UKUPNO :     

      

 V - OZELENJAVANJE 

        

 
J.M. Količina 

Jed. cena bez 

PDV-a 

Jed. cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

1 Deo zemljišta što je iz iskopa mašinskim putem razastirati u leje 

kao i iza objekta. U sloju od 20 cm. Cenom obuhvatiti prenos i 

razastiranje i planiranje. Obračun po m2. m2 778,03         

2 Nabavka materijala i sadnja trave. Obračun po m2. m2 778,03         

3 Nabavka i sadnja visokog drveća. Obračun po komadu. 

 kom 8,00         

   UKUPNO :     

       

        

      

 1. SPOLJNO UREĐENJE     

 I - PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI         

 II – IZRADA SAOBRAĆAJNICE         

 III – IZRADI PARKING MESTA       

 IV – BETONSKI TROTOARI         

 V - OZELENJAVANJE         

     UKUPNO :     
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2. TEHNIČKI OPIS – SPOLJNE HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE - VODOVOD I KANALIZACIJA 

 

Na zahtev Investitora GRADSKA UPRAVA GRADA SUBOTICE na osnovu projektnog rešenja objekta, snimljene situacije na licu mesta i prema građevinske 

dozvole broj   ROP-SUB-25870-CPA-6/2019 od 02.07.2019 izdatih od strane Sekretarijata za građevinarstvo Gradske uprave Grada Subotica i prema važećim 

propisima za predmetne instalacije urađen je projekat za izvođenje radova instalacije vodovoda, kanalizacije i hidrantskog voda na izgradnju VIŠEPORODIČNI 

STAMBENI OBJEKAT NAMENJEN SOCIJALNOM STANOVANJU. 

Projekat obuhvata nove instalacije vodovoda, kanalizacije i hidrantske mreže. Lokacija objekta obezbeđuje mogoćnost priključka na uličnu vodovdnu i kanlizacionu 

mrežu u ulici Ive Senjanina i 15. Aprila.  

 

VODOSNABDEVANJE: 

 

Vodosnabdevanje objekta se predviđa priključenjem na postojeću javnu vodovodnu mrežu na uglu ulice Ive Senjanina i 15. Aprila. Priključak na ulični vod izvodi 

J.K.P. “Vodovod i kanalizacija” Subotica od PE cevi DN90. 

Betonski vodomerni šaht se predviđa na rastojanju od 4m od regulacione linije. Unutrašnja dimenzija šahta je 2,20m x 1,40m. Za glavno merenje potrošnje vode 

predviđa se ugradnja kombinovanog vodomera VWV-S3 prečnika 80/20mm za hidrantsku i sanitarnu vodu.  

 

VODOVOD: 

 

Spoljna sanitarna vodovodna mreža se predviđa kao odvojeni vod od hidrantske mreže od PEHD PE-100 cevi prečnika DN75 za radni pritisak od PN10. Cevi se 

polažu u pesak tako da se ispod cevi nalazi sloj 10cm peska, a iznad temena 30cm. Dubina polaganja cevovoda je 0,9 do 1,2m. Sanitarna vodovodna mreža se predviđa 

kao prstenasta mreža, koja se izgrađuje u dve faze. I faza obuhvata izgradnju dela vodovodne mreže dužine cca 100m u vidu grane za potrebe vodosnabdevanja 

stambenog objekta koji se gradi u I fazi. Na krajevina mreže se ostavljaju čvorovi za nastavak mreže u II fazi izgradnje. 

 

HIDRANTSKI VOD:  

 

Spoljna hidrantska mreža se takođe predviđa da se izvodi u dve faze. Cevi su od polietilena PEHD PE-100 prečnika DN110 za radni pritisak od 10 bari. Cevi se 

polažu u pesak tako da se ispod cevi nalazi sloj 10cm peska, a iznad temena 30cm. Dubina polaganja cevovoda je 0,9 do 1,2m. Hidrantska mreža se predviđa kao 

prstenasta za ceo kompleks sa ukupno 8 nadzemnih hidranata, koji su raspoređeni tako da svaki objekat bude štićen od požara sa 4 spoljna hidranta.  

Raspored i obim faze izgradnje je prikazano u grafičkim prilozima. U I. fazi se predviđa izgradnja prstenaste mreže oko objekta koji se izgrađuje u I fazi od PEHD 

cevi DN110 ukupne dužine 200m, sa ugradnjom 4 nadzemna hidranata. 

Za hidrantsku mrežu je potrebno obezbediti 10 l/s vode pri 2,5 bara na svakom hidrantu. Za obezbeđivanje potrebnog pritiska u hidrantskoj mreži predviđa se izgradnja 

crpne stanice, tj postrojenja za povišenje pritiska kapaciteta Q=10 l/s pri H=3 bara. Postrojenje za povišenje pritiska se sastoji od 3 pumpe (2 radne i 1 rezervne) i 

bypass voda sa nepovratnim ventilom. 
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KANALIZACIJA: 

 

Odvođenje upotrebljenih vode - fekalne se rešava priključenjem na postojeću javnu kanalizacionu mrežu na uglu ulice Ive Senjanina i 15. Aprila.   

Spoljni razvod kanalizacija se izvodu u dve faze kako je to prikazano na situaciji gde su označeni i prečnici cevi i dužina cevovoda kao i mesto crpne stanice.  

Za spoljnu kanalizaciju koristiti tvrde PVC cevi za kanalizaciju sa svim potrebnim fazonskim komadima i zaptivnim materijalom, PVC DN200 za glavni kolektor 

kanalizacije, a DN160 za priključke stambenih objekata. 

Na mestu lomova su predviđeni kanalizacioni šahtovi. Šaht izraditi od armiranog vodonepropusnog betona. Njihov tačan položaj i dimenzije se daju videti na 

grafičkom prilogu. 

U prvoj fazi se izvodi 10 šahtova. Nakon završene instalacije kanalizacije istu ispitati na probni pritisak od 0,2 bara i nakon ustanovljene ispravnosti mogu se zatrpavati 

rovovi. 

Zbog visinskih razlika, na trasi kanalizacije se predviđa izgradnja prepumnog okna, fekalne crpne stanice. 

Odvod atmosferske vode sa saobraćajnice i parking porvšina predviđa se razlivanjem na zelenu površinu. 
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2. SPOLJNE HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE - VODOVOD I KANALIZACIJA  

        

 I – ZEMLJANI RADOVI      

        

 
J.M. Količina 

Jed. cena bez 

PDV-a 

Jed. cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

1 Ručni iskop zemlje III kategorije za rovove za polaganje 

kanalizacionih, vodovodnih i hidrantskih cevi u širini rova 80cm, 

a dubine do 100cm  sa pravilnim odsecanjem strana i planiranjem 

dna rova sa tačnošću 5cm. Iskopani materijal odbaciti 1.00m od 

ivice rova. Prilikom iskopa obratiti pažnju na podzemne vodove. 

Obračun po m3 iskopane  zemlje u prirodno zbijenom stanju.       

kanalizacija m3 138,00     

vodovod m3 55,70     

hidrantski vod m3 162,00     

2 Ručni iskop zemlje III kategorije za šahtove kanalizacije (RŠK) 

dubine do 2.0m sa obaveznim odbacivanjem zemlje od ivice 

rova. Obračun po m³ iskopane zemlje u zbijenom stanju. m3 16,50     

3 Mašinski iskop zemlje III kategorije za crpnu stanicu, za 

vodomerni šaht i šaht za povećanje pritiska. Cenom obuhvatiti i 

osiguranje zemlje po obimu šahtova od obrušavanja.          

crpna stanica, dubina iskopa do 2,80m m3 16,90     

za vodomerni šaht, dubina iskopa 1,50m m3 15,20     

šaht za povećanje pritiska, dubina iskopa 1,80m m3 17,30         

4 Nabavka, dovoz i razastiranje banjskog peska po dnu rovova 

ispod cevi vodovodnih instalavije u min. debljini slojeva od d=20 

cm, prema datom detalju. Posle montaže cevovoda i odobrenja 

nadzornog organa pristupiti zatrpavanju istog. Obračun po m3 

ugrađenog peska u prirodno zbijenom stanju. m3 142,10         

5 Zatrpavanje rovova nakon polaganja i ispitivanja cevi 

kanalizacije zemljom od iskopa u slojevima od po 20 cm sa 

nabijanjem. Obračun po m3. m3 255,00         

6 Odvoz viška iskopane zemlje sa gradilišta kamionima na 

deponiju udaljenosti do 7,0 km zajedno sa utovarom  u kamion i 

istovarom zemlje na deponiju. Obračun po m³ zemlje. m3 124,20         

7 Snimanje instalacija vodovoda i kanalizacije od strane ovlašćene 

geodetske organizacije sa kartiranjem i ucrtavanjem instalacija u 

plan i kopiranjem.  Komplet materijal i rad. paušal 1,00     

   UKUPNO :     
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II - BETONSKI RADOVI       

        

 
J.M. Količina 

Jed. cena bez 

PDV-a 

Jed. cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

1 Izrada šahta za vodomere unutrašnjih dimenzija 220x140cm,  

korisne dubine 150 cm sa zidovima i donjom pločom od 

vodonepropusnog armiranog betona MB30, VB3, debljine 25 

cm, sa hidroizolacionim  premazom sa unutrašnje strane šahta.  

Poklopna ploča je od armiranog betona d=35cm sa otvorom vel. 

Ø60 cm u koje se ugrađuje je liveni gvozdeni  poklopac za težak 

saobraćaj. Ispod svih vodomera izbetonirati podloge za naleganje 

vodomera. U poziciji uračunata potrebna oplata i armatura. 

O=12m2/m3, A=130kg/m3. Obračun po kompletnoj izradi šahta 

bez iskopa zemlje. kom 1,00         

2 Izrada kanalizacionog revizionog šahta po sledećem opisu: Šaht 

izraditi od armiranog vodonepropusnog betona MB30 ili gotovih 

betonskih cevi Ø800 sa falcom sa zapunjavanjem spojnica. 

Konusni deo silaza prečnika Ø625 postaviti tako da posle 

postavljanja armirano-betonskog prstena, poklopac bude u ravni 

sa niveletom  terena. Ako se šaht izvodi na licu mesta odmah 

ugraditi penjalice. Unutrašnjost šahta omalterisati cementnim 

malterom u dva sloja razmere 1:1, a kinetu  i spojeve gotovih 

betonskih cevi glačati do crnog sjaja Cenom obuhvatiti i 

ugradnju liveno gvozdenog poklopca iznad šahta kanalizacije 

Ø600 za laki saobraćaj. kom 10,00     

3 Izrada prostorija za povećanje pritiska unutrašnjih dimenzija 

220x220cm,  korisne dubine 210 cm, sa zidovima, dnom i 

gornjom pločom od vodonepropusnog armiranog betona debljine 

25 cm, beton MB30, VB3 sa hidroizolacionim  premazom sa 

unutrašnje strane šahta. Poklopna ploča je od armiranog betona 

sa otvorom vel. Ø60 cm preko kojeg je liveno gvozdeni  

poklopac za srednji težak saobraćaj. U poziciji uračunata 

potrebna oplata i armatura O=12m2/m3, A=130kg/m3. Obračun 

po kompletnoj izradi šahta bez iskopa zemlje. kom 1,00     
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J.M. Količina 

Jed. cena bez 

PDV-a 

Jed. cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

4 Izrada crpna stanica unutrašnje dimenzije 220x220cm,  korisne 

dubine 285 cm, sa zidovima, donjom pločom 35 cm i gornjom 

pločom od 20 cm od vodonepropusnog armiranog betona, sa 

hidroizolacionim  premazom sa unutrašnje strane šahta beton 

MB30, VB3.  Poklopna ploča je od armiranog betona sa otvorom 

vel. Ø60 cm preko kojeg je liveno gvozdeni  poklopac za lak 

saobraćaj. U poziciji uračunata potrebna oplata i armatura 

O=12m2/m3, A=130kg/m3. Obračun po kompletnoj izradi šahta 

bez iskopa zemlje. kom 1,00   

  

5 Nabavku materijala i izradu tampona od mršavog betona debljine 

5 cm za crpnu stanicu, za vodomerni šaht i šaht za povećanje 

pritiska. m2 19,30   

  

6 Po potrebi vršiti crpljenje podzemne vode. Obračun po NČ. NČ 72,00     

   UKUPNO :   
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III VODOVOD 

       

 
J.M. Količina 

Jed. cena bez 

PDV-a 

Jed. cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 
1 Nabavka, dopremanje, montaža i puštanje u rad kompletnog 

postrojenja za povišenje pritiska kapaciteta 10 l/s pri pritisku od 

4,5 bari sa 2 pumpe radne (po 5 l/s po pumpi) i 1 rezervnom 

pumpom (po 5 l/s), elektroormarom i frekventnom regulacijom 

rada. Ugraditi i bypass vod DN100 sa nepovratnim ventom 

DN100. Jediničnom cenom obuhvatiti postrojenje navedenih 

karakteristika sa kompletnom mernom i regulacionom opremom 

za automatski rad u zadatom opsegu pritiska, atestima i dokazom 

funkcionalnosti.  Obračun po montiranom i puštenom u rad 

postrojenju. komplet 1,00   

  

2 Nabaka i montaža savitljivih  polietilenskih  vodovodnih cevi 

PEHD DN 75 - NP10 bara za spoljnu vodovodnu mrežu iza 

vodomera do uvoda za vertikale u objektu i trase prema crtežu 

izometrijske šeme vodovoda. Obračun po m' položenog 

cevovoda sa svim potrebnim fitinzima, zaptivnim materijalom i 

svim ostalim elementima potrebnim za montažu,  te ispitivanje 

na pritisak od 9 bara. m´ 69,20   

  

3 Nabavka, isporuka i ugradnja PEHD cevi za radni pritisak od 10 

bara sa potrebnim fazonskim komadima za spoljnu hidrantsku 

mrežu. Obračun po m'. Cevi su date sa spoljašnjim prečnikom. 

Izvođač radova može da odabere i drugu vrstu cevovoda koja 

zadovoljavaju traženi kvalitet materijala i izvedenih radova (npr. 

PVC cevi sa livenogvozdenim fazonskim komadima) uz 

saglasnost projektanta ili nadzornog organa. Obračun po stvarno 

izvedenim radovima. Cenom obuhvatiti ispitivanje hidrantskog 

voda na pritisako od 9 bari.     

  

 PEHD DN 110 m´ 225,70     

4 Nabavka i montaža pljosnatog zasuna.       

 DN 100 kom 4,00     

 DN 80 kom 6,00     
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J.M. Količina 

Jed. cena bez 

PDV-a 

Jed. cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

5 Nabavka i montaža nadzemnog  požarnog hidranta DN 80 mm 

sa svim potrebnim fazonskim komadima i sledećom opremom : 

tlačno crevo trevira F52 mm dužine 15 m  (4 kom), mlaznica sa 

zasunom prečnika usnika 16 mm (2 kom), ključ za nadzemni 

hidrant (1 kom), ključ za ovalni zasun (1 kom), ključ ”ABC” (1 

kom), ključ ”C” (1 kom). Navedena oprema smeštena je u 

zasebnom slobodno stojećem vatrogasnom ormaru. Cenom 

obuhvatiti nadzemni hidrant slobodnostojeći ormarić sa 

opremom. kom 4,00   

  

6 Nabavka i ugradnja ugradbene garniture sa kapom. Cenom 

obuhvatiti i sve potrebne fazonske komade za spoj sa 

nadzemnom hidrantom. Obračun po komadu. kom 4,00   

  

7 Nabavka i montaža raznih liveno gvozdenih fazonskih komada. kg 390,30     

   UKUPNO :   
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 IV - KANALIZACIJA       

        

 
J.M. Količina 

Jed. cena bez 

PDV-a 

Jed. cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

1 Nabavka,  transport i montaža pumpi za otpadne vode. 

Jediničnom cenom je obuhvaćena: 

* nabavka, dopremanje i ugradnja pumpe uključujući i 

kolenastu stopu na koju se pumpa oslanja, 

* vođica od nerđajućeg čelika i lanac za izvlačenje pumpi 

* nepovratni ventil DN100, 

* fazonski komadi DN100 sa prirubnicama od nodularnog liva 

(65kg za jednu pumpu) 

* fazonski komad DN100 od čelika za prelaz preko zida šahta, 

koji se vari za čelični lim (20kg za jednu pumpu), 

* sav spojni i zaptivni materijal, 

* upravljački orman sa opremom za kontrolu nivoa i alarmnim 

nivoima (ultrazvučno merenje nivoa i PLC uređaj za kontrolu 

rada pumpi), daljinsku signalizaciju alarmnih stanja i SMS 

dojava i 50 m napojnog el. kabla, priključenje na instalacije  

* probni rad pumpe.       

  

 Zahtevane karakteristike pumpe: 

* pumpa za fekalnu kanalizaciju, 

* Q=15l/s pri H=3m 

Projektom se predviđa pumpa Wilo ili odgovarajuća,  

tip: Rexa PRO V10DA-422/EAD1X4-T0015-540-O. 

Umesto predviđene, uz predhodnu saglasnost projektanta, može 

se koristiti i oprema identičnih karakteristika drugog 

proizvođača 

Obračun po komadu ugrađene pumpe. komplet 1,00     

  

2 Nabavka i montaža kanalizacionih cevi od tvrdog PVC-a sa 

potrebnim fazonskim komadoma, revizijama, zaptivnim i 

spoljnim materijalom. U poziciju je uračunato probijanje i 

štemanje zidova za cevovod kao i  ispitivanje na probni pritisak 

od 0,2 bara. Obračun po m¹ cevi.       

  

 DN 200 m´ 118,80       

 DN 160 m´ 71,10       

   UKUPNO :   
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 IV - RAZNI RADOVI       

        

 
J.M. Količina 

Jed. cena bez 

PDV-a 

Jed. cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

1 Popravka razbijenih saobraćajnih površina, na mestu priključnih 

vodova kanalizacije i vodovoda.       

  

 asfaltbeton 4 cm m2 8,80     

 bitušljunak 8 cm m2 8,80     

 tucanik 20 cm m3 1,76     

 šljunak 15 cm m3 1,32     

   UKUPNO :   

        

         

 I – ZEMLJANI RADOVI       

 II – VODOVOD       

 III - KANALIZACIJA      

 IV - RAZNI RADOVI      

     UKUPNO :   
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3. TEHNIČKI OPIS - ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE –  CS I GSH 

 

Napomena: 

 

Predmet ovog projekta su spoljna infrastruktura (cevi i šahtovi) za napojne kablove stambenih objekata i EE instalacija za crpnu stanicu za fekalnu kanalizaciju  i za 

GSH uređaje budućeg kompleksa za socijalno stanovanje u Subotici na kp 1229/2 KO Stari Grad. 

Klasifikacija objekta u zavisnosti od spoljašnjih uticaja: 

-TEMPERATURA OKOLINE            AA4 

-NADMORSKA VISINA            AC1 

-PRISUSTVO VODE             AD1 

-PRISUSTVO STRANIH ČVRSTIH TELA          AE1 

-KOROZIJA I PRLJAJUĆI MATERIJALI          AF1 

-UDARI              AG1 

-VIBRACIJE              AH1 

-PRISUSTVO FLORE/GLJIVICA           AK1 

-PRISUSTVO FAUNE             AL1 

-EL. MAGN.,EL STATIČKI I JON.UTICAJI          AM1 

-SUNČEVO ZRAČENJE            AN1 

-SEIZMIČKI EFEKTI             AP1 

-MUNJE              AQ1 

-OSPOSOBLJENOST LICA            BA1 

-EL. OTPORNOST LJUDSKOG TELA          BB1 

-DODIR LICA SA POTENCIJALOM ZEMLJE         BC1 

-MOGUĆNOST EVAKUACIJE           BD1 

-PRIRODA MATERIJALA            BE1 

-KONSTRUKCIJA ZGRADE            CA1 

-STRUKTURA ZGRADE            CB1 

 

Obzirom na klasifikaciju evakuacionih karakteristika BD1 i strukture zgrade CB1 odabrani su za sva strujna kola kablovi i provodnici tipa PP-Y odnosno J-Y(St)Y, 

SFTP, RG59 B/U, a za sigurnosna strujna kola kablovi otporni na požar NHXHX FE180/E90. 
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• Napajanje  

 

Predmetni objekti će se napajati iz budućeg izvoda u OMM, kabelom PP00-A 4x25mm2 koji se polaže podzemno. Prilikom iskopa rova obavezno vršiti šlicovanje na 

celoj dužini trase u cilju pronalaženja drugih podzemnih instalacija. Iskop vršiti pažljivo, a na kritičnim mestima ručno. Kabl se polaže u rov 1,0x0,4m.Na mestu gde 

kabel prolazi ispod puta uvlači se u zaštitni cev. U isti rov se postavlja i traka FeZn 25x4 paralelno sa napojnim kablom. Zatrpavanje rova vršiti u slojevima od 10cm sa 

nabijanjem. Iznad kabela se polažu PVC štitnici i PVC upozoravajuća traka. Na mestima skretanja trase, postojanja cevi, ukrštanja sa drugim instalacijama, itd. 

postavljaju se odgovarajuće kablovske oznake na betonskom stubiću. 

Za novopostavljeni kabel obavezno izvršiti geodetsko snimanje i kartiranje u katastar podzemnih instalacija. Novopostavljene kablove jednoznačno označiti na oba kraja 

ugraviranim pločicama.  

Predviđen sistem napajanja je TN-C-S. Kao uzemljivač će se koristiti trakasti uzemljivač prema grafičkoj dokumentaciji. Od RO-RAS se vodi posebno N i PE 

provodnik. 

 

• Rezervni izvor napajanja 

  

Projektom nije predviđeno rezervni izvor napajanja za gore navedene instalacije. Uređaj za povišenje pritiska u hidrantskoj mreži će imati napojni kabel direktno 

iz trafo stanice, što zadovoljava kriterijume iz čl. 33  Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara. 

 Predviđeni su fiksni izvodi za hidrotehničku opremu (crpna stanica za fekalnu vodu, pumpa za povišenje pritiska spoljne hidrantske mreže). Energetsko-

upravljački ormani ove opreme nisu predmet projekta, samo napajanje do ormana. Sami ormani se isporučuje zajedno sa opremom i obaveza je isporučioca te opreme. 

 Celokupna instalacija za ove se vodi direktno ukopano u zemlju, delom u zidu ispod maltera ili u PVC cevima. 

 

• Zaštita od električnog udara 

 

 Zaštita od previsokog napona dodira predviđena je sistemom TN-C-S automatskim isključenjem napajanja. U svim razvodnim ormanima, kao dopunska zaštita, 

predviđene su FID sklopke. Svetiljke na dohvat ruke sa metalnim kućištem u svom napojnom kablu moraju imati treću odn. petu žuto-zelenu žilu za uzemljenje. U 

sanitarnim čvorovima se izvodi izjednačenje potencijala pomoću kutije PS 49 i provodnika P-Y 4 mm2, kojim se sve metalne mase vezuju na uzemljivač. Na šinu za 

izjednačenje potencijala ŠIP, koji se nalazi kod svakog RO, vezuju se sve metalne mase u odgovarajuće celine, a šina je povezana sa temeljnim uzemljivačem. 

 U svim ormanima su predviđeni zaštitni uređaji odvodnici prenapona - prenaponska i prekostrujna zaštita tako da je cela instalacija zaštićena od indukovanih 

prenapona atmosferskog porekla, kao i mogućih komutacionih prenapona izazvanih sklopnim operacijama. 

 

• Gromobranska instalacija 

Pošto su hidrotehnički objekti šahtovskog tipa ispod zemlje, gromobranska instalacija nije predviđena.  
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- Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje 
Celokupna elektroenergetska instalacija objekta mora se izvesti prema ovom projektu, a moraju se pridržavati SRPS, Tehnički propisi, Tehničke preporuke i uputstva, 

koji su korišćeni i pri izradi projekta, a posebno: 

1. PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE NISKOG NAPONA (Sl. List SFRJ br. 53/88 i 54/88 i Sl. List SRJ br. 

28/95) 

2. PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU NISKONAPONSKIH MREŽA I PRIPADAJUĆIH TRANSFORMATORSKIH STANICA 

(Sl. List SFRJ br. 13/78 i Sl. List SRJ br. 37/95) 

3. PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI MAŠINA (Sl. Gl RS br. 58/16) 

4. PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU OD ATMOSFERSKIH PRAŽNJENJA (Sl. List SRJ br. 11/96) 

5. PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČIN VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I 

NAMENI OBJEKATA (Sl. Glasnik RS br. 72/18) 

6. ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI (Sl. Glasnik RS br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, /2013-odluka US, 

98/2013-odluka US, 132/14 i 145/14, 83/18) 

7. ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU (Sl. Glasnik RS br. 101/05) 

8. SRPS HD 60364-1 El. Instalacije niskog napona – osnovni principi, procena opštih karakteristika, definicije 

9. SRPS HD 60364-4-41 Zaštita od električnog udara 

10. SRPS HD 60364-4-43 zaštita od prekomerne struje 

11. SRPS HD 60364-5-51 Izbor i postavljanje električne opreme – opšta pravila 

12. SRPS HD 60364-5-52 Električni razvod 

13. SRPS HD 60364-5-54 Uzemljenje, zaštitni provodnici i zaštitni provodnici za izjednačavanje potencijala 

14. Svi ostali SRPS koji tretiraju ovakvu vrstu objekta 

Pre početka izvođenja radova izvođač je dužan da prouči tehničku dokumentaciju, izvrši upoređenje dokumentacije sa stanjem i situacijom na objektu, i 

eventualna odstupanja ili nužnost izmena signalizirati projektantu. 

Za svako odstupanje od projekta, izvođač mora imati saglasnost projektanta. 

Svi ugrađeni materijali, aparati i oprema mora imati projektovane karakteristike ili bolje, odgovarati SRPS standardima i posedovati ateste o ispitivanju kvaliteta i 

karakteristika. 

       Kod izvođenja elektro radova voditi računa da se što manje oštećuju već izvedeni radovi i druge instalacije i sprovesti koordinaciju redosleda radova sa drugim 

strukama. 

       U toku izvođenja radova izvođač i nadzorni organ su dužni sve izmene evidentirati u svoj primerak projekta i grafički ih prikazati crvenom trajnom bojom. 

       Za praćenje i kontrolu izvođenja radova, u skladu sa Zakonom mora biti imenovan ovlašćeni nadzorni organ. 
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3. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE –  CS I GSH 

NAPOMENA: SAV PONUĐENI MATERIJAL TREBA DA JE ATESTIRAN, VISOKOG KVALITETA SA SERTIFIKATOM OD RENOMIRANIH 

PROIZVOĐAČA. 

 

I – CEVNA INFRASTRUKTURA, CRPNA STANICA I GSH 
 

 
J.M. Količina 

Jed. cena bez 

PDV-a 

Jed. cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

1 Pripremni radovi na obeležavanju trase, kolčenje trase, 

obezbeđenje trase od upada u iskopan rov. Komplet materijal i 

rad. m´ 170,00     

  

2 Iskop rova dimenzija 0,4x1,0 m u zemljištu III kategorije za 1 

kabal, sa zatrpavanjem i nabijanjem u slojevima. Obavezno je 

ručno šlicovanje celom dužinom trase zbog pronalaženja drugih 

podzemnih instalacija. Komplet materijal i rad. m´ 170,00     

  

3 Isporuka materijala i izrada zidanog ili betoniranog kablovslog 

okna unutrašnjih dimenzija 1,0x1,0x1.0 m, sa poklopcem za 

teški saobraćaj. kom 6,00     

  

4 Isporuka i polaganje PVC cevi Ø110mm za zaštitu kabla EE 

celom dužinom trase sa rezervnim cevima za buduće proširenje 

kompleksa. Cevi se zaliju u beton. Više cevi se postavljaju 

paralelno prema crtežu. Komplet materijal i rad. m´ 520,00     

  

5 Isporuka i polaganje trake FeZn 25x4mm u zemljani rov. Poz 

obuhvata potrebni vezni materijal za spajanje trake sa 

kandelaberom. Komplet materijal i rad. m´ 200,00     

  

6 Isporuka i postavljanje PVC štitnika iznad kabla. Komplet 

materijal i rad. m´ 170,00     

  

7 Isporuka i postavljanje PVC upzoravjuće trake iznad kabla. 

Komplet materijal i rad. m´ 170,00   

  

8 Snimanje podzemne instalacije pre zatrpavanja rova  od strane 

ovlašćene geodetske organizacije sa kartiranjem i ucrtavanjem 

trase u plan i kopiranjem.  Komplet materijal i rad. paušal 1,00   

  

9 Ispitivanje instalacije sa merenjem otpora izolacije, otpora 

uzemljenja i otpora petlje sa izdavanjem službenog Izveštaja o 

ispitivanju. paušal 1,00   

  

10 Izrada projekta izvedenog objekta. Komplet. paušal 1,00     

11 Sitan nepredviđeni materijal i rad uz priloženu specifikaciju i 

kalkulaciju. paušal 1,00   

   

    UKUPNO :   
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II – NAPOJNI KABLOVI 

    

  

 
J.M. Količina 

Jed. cena bez 

PDV-a 

Jed. cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

1 Isporuka i polaganje u prethodno iskopan rov NN napojnih 

kablova od POMM1 od ormara crpne stanice (CS). Poz obuhvata 

i montažni i vezni materijal sa izradom suvih kabel završetaka 

presovanjem stopica i uvezivanjem krajeva. Obračunava se 

stvarno položena količina. Tačnu dužinu uzeti na licu mesta. 

Komplet materijal i rad.     

   

PP-Y 5x16mm2 m´ 170,00      

2 Isporuka i polaganje u prethodno iskopan rov NN napojnih 

kablova od POMM2 od  RO-GSH (Saht PP). Poz obuhvata i 

montažni i vezni materijal sa izradom suvih kabel završetaka 

presovanjem stopica i uvezivanjem krajeva. Obračunava se 

stvarno položena količina. 

Tačnu dužinu uzeti na licu mesta. 

Komplet materijal i rad.     

   

PP-Y 5x16mm2 m´ 110,00      

    UKUPNO :   

       

 3. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE –  CS I GSH      

 I – CEVNA INFRASTRUKTURA, CRPNA STANICA I GSH         

 II – NAPOJNI KABLOVI       

     UKUPNO :   
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4. TEHNIČKI OPIS - ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE –  SPOLJNA RASVETA 

 

Napomena: 

Predmet ovog projekta su spoljne infrastrukture i instalacije budućeg kompleksa za socijalno stanovanje u Subotici na kp 1229/2 KO Stari Grad. 

 

Klasifikacija objekta u zavisnosti od spoljašnjih uticaja: 

 

-TEMPERATURA OKOLINE                AA4 

-NADMORSKA VISINA    AC1 

-PRISUSTVO VODE                 AD1 

-PRISUSTVO STRANIH ČVRSTIH TELA  AE1 

-KOROZIJA I PRLJAJUĆI MATERIJALI  AF1 

-UDARI      AG1 

-VIBRACIJE                  AH1 

-PRISUSTVO FLORE/GLJIVICA   AK1 

-PRISUSTVO FAUNE                 AL1 

-EL. MAGN.,EL STATIČKI I JON.UTICAJI             AM1 

-SUNČEVO ZRAČENJE    AN1 

-SEIZMIČKI EFEKTI                 AP1 

-MUNJE                 AQ1 

-OSPOSOBLJENOST LICA               BA1 

-EL. OTPORNOST LJUDSKOG TELA             BB1 

-DODIR LICA SA POTENCIJALOM ZEMLJE            BC1 

-MOGUĆNOST EVAKUACIJE              BD1 

-PRIRODA MATERIJALA               BE1 

-KONSTRUKCIJA ZGRADE               CA1 

-STRUKTURA ZGRADE               CB1 

 

Obzirom na klasifikaciju evakuacionih karakteristika BD1 i strukture zgrade CB1 odabrani su za sva strujna kola kablovi i provodnici tipa PP-Y odnosno J-Y(St)Y, SFTP, 

RG59 B/U, a za sigurnosna strujna kola kablovi otporni na požar NHXHX FE180/E90. 
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• Napajanje objekta 

Predmetni objekat će se napajati iz budućeg izvoda u OMM, kabelom PP00-A 4x25mm2 koji se polaže podzemno. Prilikom iskopa rova obavezno vršiti šlicovanje na celoj 

dužini trase u cilju pronalaženja drugih podzemnih instalacija. Iskop vršiti pažljivo, a na kritičnim mestima ručno. Kabl se polaže u rov 1,0x0,4m.Na mestu gde kabel prolazi 

ispod puta uvlači se u zaštitni cev. U isti rov se postavlja i traka FeZn 25x4 paralelno sa napojnim kablom. Zatrpavanje rova vršiti u slojevima od 10cm sa nabijanjem. Iznad 

kabela se polažu PVC štitnici i PVC upozoravajuća traka. Na mestima skretanja trase, postojanja cevi, ukrštanja sa drugim instalacijama, itd. postavljaju se odgovarajuće 

kablovske oznake na betonskom stubiću. 

Za novopostavljeni kabel obavezno izvršiti geodetsko snimanje i kartiranje u katastar podzemnih instalacija. Novopostavljene kablove jednoznačno označiti na oba kraja 

ugraviranim pločicama.  

Predviđen sistem napajanja je TN-C-S. Kao uzemljivač će se koristiti trakasti uzemljivač prema grafičkoj dokumentaciji. Od RO-RAS se vodi posebno N i PE 

provodnik. 

• Osvetljenje   

Predviđeno vrsta osvetljenja: spoljno javno. 

 

 Spoljno osvetljenje je rešeno sa reflektorima na okruglim pocinkovanim stubovima visine 8m koji su raspoređeni u zelenim površinama. Napaja se sa posebnog 

ormana RO-RAS, a uključuje se pomoću forela. 

Predviđene su svetiljke tipa Unistreet BGP 203 sa LED izvorom svetlosti 74W, u zaštiti IP 66, otpornost na udar IK 08. Svetiljka poseduje prenaponsku zaštitu 10kV. 

 Celokupna instalacija za ove se vodi direktno ukopano u zemlju, delom u zidu ispod maltera ili u PVC cevima. 

• Zaštita od električnog udara 

 Zaštita od previsokog napona dodira predviđena je sistemom TN-C-S automatskim isključenjem napajanja. U svim razvodnim ormanima, kao dopunska zaštita, 

predviđene su FID sklopke. Svetiljke na dohvat ruke sa metalnim kućištem u svom napojnom kablu moraju imati treću odn. petu žuto-zelenu žilu za uzemljenje. U sanitarnim 

čvorovima se izvodi izjednačenje potencijala pomoću kutije PS 49 i provodnika P-Y 4 mm2, kojim se sve metalne mase vezuju na uzemljivač. Na šinu za izjednačenje 

potencijala ŠIP, koji se nalazi kod svakog RO, vezuju se sve metalne mase u odgovarajuće celine, a šina je povezana sa temeljnim uzemljivačem. 

 U svim ormanima su predviđeni zaštitni uređaji odvodnici prenapona - prenaponska i prekostrujna zaštita tako da je cela instalacija zaštićena od indukovanih prenapona 

atmosferskog porekla, kao i mogućih komutacionih prenapona izazvanih sklopnim operacijama. 

 

• Gromobranska instalacija 

Gromobranska instalacija nije predviđena.  
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-  Tehnički uslovi za projektovanje i izvođenje 

Celokupna elektroenergetska instalacija objekta mora se izvesti prema ovom projektu, a moraju se pridržavati SRPS, Tehnički propisi, Tehničke preporuke i uputstva, koji 

su korišćeni i pri izradi projekta, a posebno: 

1. PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE NISKOG NAPONA (Sl. List SFRJ br. 53/88 i 54/88 i Sl. List SRJ br. 28/95) 

2. PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU NISKONAPONSKIH MREŽA I PRIPADAJUĆIH TRANSFORMATORSKIH STANICA (Sl. 

List SFRJ br. 13/78 i Sl. List SRJ br. 37/95) 

3. PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI MAŠINA (Sl. Gl RS br. 58/16) 

4. PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU OD ATMOSFERSKIH PRAŽNJENJA (Sl. List SRJ br. 11/96) 

5. PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČIN VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I NAMENI 

OBJEKATA (Sl. Glasnik RS br. 72/18) 

6. ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI (Sl. Glasnik RS br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, /2013-odluka US, 

98/2013-odluka US, 132/14 i 145/14, 83/18) 

7. ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU (Sl. Glasnik RS br. 101/05) 

8. SRPS HD 60364-1 El. Instalacije niskog napona – osnovni principi, procena opštih karakteristika, definicije 

9. SRPS HD 60364-4-41 Zaštita od električnog udara 

10. SRPS HD 60364-4-43 zaštita od prekomerne struje 

11. SRPS HD 60364-5-51 Izbor i postavljanje električne opreme – opšta pravila 

12. SRPS HD 60364-5-52 Električni razvod 

13. SRPS HD 60364-5-54 Uzemljenje, zaštitni provodnici i zaštitni provodnici za izjednačavanje potencijala 

14. Svi ostali SRPS koji tretiraju ovakvu vrstu objekta 

Pre početka izvođenja radova izvođač je dužan da prouči tehničku dokumentaciju, izvrši upoređenje dokumentacije sa stanjem i situacijom na objektu, i eventualna 

odstupanja ili nužnost izmena signalizirati projektantu. 

Za svako odstupanje od projekta, izvođač mora imati saglasnost projektanta. 

Svi ugrađeni materijali, aparati i oprema mora imati projektovane karakteristike ili bolje, odgovarati SRPS standardima i posedovati ateste o ispitivanju kvaliteta i 

karakteristika. 

       Kod izvođenja elektro radova voditi računa da se što manje oštećuju već izvedeni radovi i druge instalacije i sprovesti koordinaciju redosleda radova sa drugim 

strukama. 

       U toku izvođenja radova izvođač i nadzorni organ su dužni sve izmene evidentirati u svoj primerak projekta i grafički ih prikazati crvenom trajnom bojom. 

       Za praćenje i kontrolu izvođenja radova, u skladu sa Zakonom mora biti imenovan ovlašćeni nadzorni organ. 
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4. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE –  SPOLJNA 

RASVETA 
 

  

  

 

 

I – SPOLJNA RASVETA 
 

  

  

       

 
J.M. Količina 

Jed. cena bez 

PDV-a 

Jed. cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

1 Pripremni radovi na obeležavanju trase, kolčenje trase, 

obezbeđenje trase od upada u iskopan rov. Komplet materijal i 

rad. m´ 265,00   

   

2 Iskop rova dimenzija 0,4x1,0 m u zemljištu III kategorije za 1 

kabal, sa zatrpavanjem i nabijanjem u slojevima. Obavezno je 

ručno šlicovanje celom dužinom trase zbog pronalaženja drugih 

podzemnih instalacija. Komplet materijal i rad. m´ 265,00   

   

3 Isporuka i polaganje kabla PP00-A 4x25mm2 u zemljani rov i 

delom uvlačenje u zaštitne PVC cevi. Komplet materijal i rad. m´ 361,00   

   

4 Isporuka i polaganje trake FeZn 25x4mm u zemljani rov. Poz 

obuhvata potrebni vezni materijal za spajanje trake sa 

kandelaberom. Komplet materijal i rad. m´ 310,00   

   

5 Isporuka i postavljanje PVC štitnika iznad kabla. Komplet 

materijal i rad. m´ 265,00   

   

6 Isporuka i postavljanje PVC upzoravjuće trake iznad kabla. 

Komplet materijal i rad. m´ 265,00   

   

7 Isporuka i postavljanje odgovarajuće kablovske oznake na 

betonskom stubiću za obeležavanje trase na ravnom delu na 

svakih 50m, kod svakog skretanja, ukrštanja sa drugim 

podzemnim instalacijama i za obeležavanje krajeva zaštitnih 

cevi. Komplet materijal i rad. kom 15,00   

   

8 Obeležavanje mesta i iskop zemlje u slobodnom terenu u 

zemljištu 3 kategorije, izrada oplate za temelj i izrada temelja 

stuba visine 9m, dimenzija prema podacima proizvođača stuba 

(min 600x600x1000mm) od betona MB 25 sa ugradnjom 4 

pocinkovana anker zavrtnja 20/18x800 i izradom otvora za 

prolaz kablova kroz temelj i postavljanje dve gbljive PVC cevi 

Ø 50mm za kablove i uzemljenje. Zatrpavanje temelja zemljom 

sa nabijanjem i odvozom viška zemlje. Komplet materijal i rad. kom 15,00   
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J.M. Količina 

Jed. cena bez 

PDV-a 

Jed. cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

9 Isporuka i ugradnja na pripremljeni temelj okruglog čeličnog 

stuba visine 8m‚ sa ukrasnom lirom 1,2m, prema zahtevu 

Investitora isti tip kao postojeći stubovi na početku ulice 

Dunavska, proizvođač Metal Konstrukt BT. Stub ofarban 

zaštitnom bojom i završnom bojom po zahtevu Investitora i 

komplet sa temeljnom pločom 250x250mm, nosačem priključne 

kutije, priključnom kutijom sa osiguračima 1x10A, 400V, sa 

ožičenjem od priključne kutije do svetijlke. Gumena orebrena 

podloška za nivelaciju stuba (gumena podloška se postavlja 

između stope temelja i anker ploče stuba). Antikorozivni 

poklopci za matice ( PVC poklopac sa ugrađenim zaštitnim 

sredstvom koji se postavlja preko matica ankera). Pozicija 

obuhvata i uvezivanje napojnih kablova i uzemljenja Komplet 

materijal i rad. kom 15,00   

   

10 Isporuka i montaža svetiljke za javno osvetljenje sa LED 

izvorima svetlosti, 74W, 9.400lm, temperature 4000K. Trajnost 

LED izvora je 100.000 sati, s tim da fluks ne opadne na manje 

od 86% od inicijalnog. Svetiljka je opremljena sa DALI 

električnom predspojnom spravom. Radna temperatura od -30 

stepeni do +35 stepeni Celzijusa. Kućište svetiljke je izradjeno 

od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno 

elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu, dok je poklopac 

optičkog dela, takođe od aluminijumske legure livene pod 

pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom. Svetiljka je bez 

rebara za hlađenje. Optički sistem je od polikarbonata. Protektor 

je od termički ojačanog ravnog stakla. Svetiljka je bez delova 

koji se spajaju lepljenjem tako da se eventualna zamena 

protektora može izvesti jednostavno i na licu mesta. Kompletna 

svetiljka je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar 

IK08. Klasa izolacije I. Prednaponska zaštita je 10kV. Svetiljka 

je predviđena za univerzalnu montažu (vertikalno - direktno na 

stub prečnika 60mm, ili horizontalno - na liru prečnika 48-

60mm) sa mogućnošću podešavanja ugla nagiba +10⁰ / -90⁰ sa 

intervalom od 5⁰stepeni. Izmenjljivi adapter za montažu svetiljke 

je od istog materijala kao i svetiljka, estetski dizajniran i za stub 

se pričvršćuje sa dva imbus vijka od nerđajućeg čelika. Svetiljka 

tipa Philips UniStreet BGP203 LED94/740 I DM DDF2 SRG10 

48/60A CEE ili odgovarajuće. Komplet materijal i rad. kom 15,00  
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J.M. Količina 

Jed. cena bez 

PDV-a 

Jed. cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

11 Isporuka i montaža poliesterskog ormana spoljne rasvete u zaštiti 

IP65 na betonsko postolje pored MBTS-a sa svom potrebnom 

zaštitnom, sklopnom, upravljačkom i pomoćnom opremom, sa 

min 2 izvoda za spoljnu rasvetu.  Komplet materijal i rad. paušal 1,00  

   

12 Snimanje podzemne instalacije pre zatrpavanja rova  od strane 

ovlašćene geodetske organizacije sa kartiranjem i ucrtavanjem 

trase u plan i kopiranjem.  Komplet materijal i rad. paušal 1,00  

   

13 Ispitivanje instalacije sa merenjem otpora izolacije, otpora 

uzemljenja i otpora petlje sa izdavanjem službenog Izveštaja o 

ispitivanju. paušal 1,00  

   

14 Izrada projekta izvedenog objekta.  Komplet. paušal 1,00     

15 Sitan nepredviđeni materijal i rad uz priloženu specifikaciju i 

kalkulaciju. paušal 1,00   

   

    UKUPNO :   

       

     
  

 4. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE –  SPOLJNA RASVETA 

           

 I - SPOLJNA RASVETA         

     UKUPNO :   
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5. TEHNIČKI OPIS - CEVNA INFRASTRUKTURA  ZA TK INSTALACIJE 

 

• Cevna infrastruktura Projektom je predviđeno izgradnja cevne infrastrukture za privodne telekomunikacione kablove iz postojećeg okna do budućih objekata 

sa zastitnim cevima PE fi40 i izrada zidanog ili betoniranog kablovslog okna unutrašnjih dimenzija 1,0x1,0x1.0 m, sa poklopcem za teški saobraćaj, sve prema 

uslovima nadležnog operatera. Prema uslovima „Telekom Srbija“ za priključenje stambenih objekata namenjeno socijalnom stanovanju (na k.p. 1229/2 K.O. 

Stari grad ) u Subotici predviđeno je da priključak na EK ( elektronsku kommunikacionu ) mrežu Subotica može realizovati od PKO br. 220 ( postojećeg 

kablovskog okna br. 220 ) do novo planiranog objekta. 

 • Trasa instalacija Postojeće okno br 220 se nalazi na kp 31130. Trasa prelazi preko parcele kp 1330/3, dalje preko-ispod državnog puta IB reda br. 11.1 na kp 

1230/1, nakon ide do kanala, paralelno sa kanalom, prelazi preko kanala kp 1228 i ulazi na parcelu kp 1229/2, sve u KO Stari Grad. PKO br. 220 se nalazi na 

stacionaži 9+270.84. Državni put IB reda br. 11.1. Priljučni vod od PKO br. 220 ide ispod državnog puta IB reda br. 11.1. Kako je to prikazano na grafičkom 

prilogu.  

• Tehnologija podbušivanje državnog puta Na stacionaži br. 9+270.84 ispod puta Državni put IB reda br. 11.1. u Subotici Karađorđev put, potrebno je polaganje 

TK kablova. Sa leve i desne strane puta na predmetnoj stacionaži iskopa se radna jama za podbušivanje dim. 150 x 200 x 203 m. U radnu jamu se postavi uređaj 

za podbušivanje. Nakon podbušivanja vrši se postavljanje zaštitnih PVC cevi tri komada Φ110mm. Nakon toga se vrši zatrpavanje radne jame i izrada revizionih 

šahtova. 
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5. CEVNA INFRASTRUKTURA  ZA TK INSTALACIJE 

 
 

        

 

NAPOMENA: SAV PONUĐENI MATERIJAL TREBA DA JE ATESTIRAN, VISOKOG KVALITETA SA SERTIFIKATOM OD RENOMIRANIH 

PROIZVOĐAČA.  

        

CEVNA INFRASTRUKTURA  ZA TK INSTALACIJE 
J.M. Količina 

Jed. cena bez 

PDV-a 

Jed. cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

1 Pripremni radovi na obeležavanju trase, kolčenje trase, 

obezbeđenje trase od upada u iskopan rov. Komplet material i 

rad. m´ 290,00         

2 Iskop dve radne jame dimenzije 150x200x200 cm i podbušivanje 

državnog puta IB reda za postavljanje PVC zaštitne cevi 3kom 

Ø110mm. Obavezno je ručno šlicovanje celom dužinom trase 

zbog pronalaženja drugih podzemnih instalacija. Pozicija 

obuhvata i sve potrebne cevi. Komplet materijal i rad. kpl 1,00         

3 Iskop dve radne jame dimenzije 150x200x370 cm i podbušivanje 

otvorenog kanala za postavljanje ispod kanala 3 kom čelične cevi 

3" dužine 10 m u koji se naknadno postavlja 3 kom PE cevi 

Ø40mm. Obavezno je ručno šlicovanje celom dužinom trase 

zbog pronalaženja drugih podzemnih instalacija. Pozicija 

obuhvata i sve potrebne cevi. Komplet materijal i rad. kpl 1,00         

4 Iskop rova dimenzija 0,4x0,8 m u zemljištu III kategorije, sa 

zatrpavanjem i nabijanjem u slojevima. Obavezno je ručno 

šlicovanje celom dužinom trase zbog pronalaženja drugih 

podzemnih instalacija. Komplet materijal i rad. m´ 290,00         

5 Isporuka materijala i izrada zidanog ili betoniranog kablovslog 

okna unutrašnjih dimenzija 1,0x1,0x1.0 m, sa poklopcem za teški 

saobraćaj. kom 9,00         

6 Isporuka i polaganje PE cevi Ø40mm za kablovsku kanalizaciju 

za TK privodne kablove celom dužinom trase sa rezervnim 

cevima za buduće proširenje kompleksa. Cevi se zaliju u 

beton.Više cevi se postavljaju paralelno prema crtežu. Komplet 

materijal i rad. m´ 750,00         

7 Isporuka i postavljanje PVC upzoravjuće trake iznad cevi. 

Komplet materijal i rad. m´ 290,00         

8 Isporuka i postavljanje odgovarajuće kablovske oznake na 

betonskom stubiću za obeležavanje trase na ravnom delu na 

svakih 50m, kod svakog skretanja, ukrštanja sa drugim 

podzemnim instalacijama i za obeležavanje krajeva zaštitnih 

cevi. Komplet materijal i rad. kom 12,00         
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J.M. Količina 

Jed. cena bez 

PDV-a 

Jed. cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

9 Snimanje podzemne instalacije pre zatrpavanja rova od strane 

ovlašćene geodetske organizacije sa kartiranjem i ucrtavanjem 

trase u plan i kopiranjem. Komplet materijal i rad. paušal 1,00         

10 Izrada projekta izvedenog objekta. Komplet. paušal 1,00     

11 Sitan nepredviđeni materijal i rad uz priloženu specifikaciju i 

kalkulaciju. paušal 1,00     

   UKUPNO:     

        

        

 5. CEVNA INFRASTRUKTURA  ZA TK INSTALACIJE       

     UKUPNO :     

 

 

ZBIRNA REKAPITULACIJA 

1. SPOLJNO UREĐENJE  

2. VODOVOD I KANALIZACIJA  

3. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE –  CS I GSH  

4. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE –  SPOLJNA 

RASVETA 
 

5. CEVNA INFRASTRUKTURA  ZA TK INSTALACIJE  

UKUPNO BEZ PDV-a  

PDV _____%  

UKUPNO SA PDV-om  

             

Датум                                                                                                                                      Понуђач 

         ________________                                                                                                                            ______________________ 
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