
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 

МЗ MAЧКАТ 

Број: 404-176/15-02 

Датум: 16.09.2015. године 

 

 

Измене и допуне конкурсне документације, ЈНМВ 01/15  Изградња јавне расвете МЗ 

Мачкат 

 

Мења се конкурсна документација за ЈНМВ 01/15 Изградња јавне расвете у МЗ Мачкат: 

У делу 3.Врста,техничке карактеристике (спецификације) и други захтеви,набавка 

радова на изградњи јавне расвете на страни 4, и 5 мења се предмер и предрачун радова. 

У наставку је нови, важећи предмер радова. 

 

I Предмер и предрачун 

Јавна расвета Мачкат-Шопаловићи 

1.Грађевинки део 

 

ред. 

бр. 

опис 

посла 

јед. 

мере 

количина 

1. Ископ темеља за стуб у земљишту 4 категорије димензија 0,7 x 

0,7 x 0,8m и одвозом земље на депонију 5 km удаљену  

m
3 

5,00 

2. Испорука, потребног материјала и оплате као и израда темеља уз 

стубове висине 5 m од бетона марке  МБ 20 димензија 0,7 x 0,7 x 

0,8 m уз испоруку и уградњу потребне количине гвожђа за анкер 

завртње. Кроз темељ поставити отворе за улаз и излаз каблова за 

уградњу „VINIDUR“ цеви за пролаз каблова кроз  темељ.Плаћа се 

по комплет уграђеном темељу 

ком. 12,00 

3. Испорука и уградња челичног осмоугаоног стуба h=5 

m,заштићеног од корозије цинковањем 

ком. 12,00 

4. Испорука и уградња лире l=0,5m са носачем светиљке ком. 12,00 

5. Остали ситан неспецификован материјал и рад  паушално 

 

2.Eлектромонтажни део 

 

ред. 

бр. 

опис 

посла 

јед. 

мере 

количина 

1. Израда краја кабла РР00А 4 x 25 уз испоруку папучица и 

везивање за RP плоче. 

ком. 24,00 

2. Испорука и везивање кабла 1 kv PGP 3 x2,5 mm
2
 oд  RP плоче до 

рефлектора и увођење кабла у стуб јавне расвете 

m 60,00 

3. Испорука и везивање RP - 4 плоче у стуб јавне расвете, комплет ком 12,00 



са FRA oсигурачима 

4. Повезивање FeZn траке за стуб ком 12,00 

5. Испорука и уградња светиљке комплет са носачем и прибором за 

причвршћивањем за стуб заштићен од корозије типа OPALO 1 

100 w 

ком 12,00 

6. Испитивање и пуштање у рад расвете са подешавањем светиљки  паушално 

7. Испорука и уградња сијалица Na 100w ком 12,00 

8. Мерење отпора уземљења уз издавање атеста  паушално 

9. Остали ситан неспецифициран материјал  паушално 

10. Испорука и уградња слободностојећег M RO на бетонском 

темељу са пољем јавне расвете са припадајућом аутоматиком( 

бројило 10-40А, склопка 25 А, уклопни сат, гребенасти прекидач 

за аутоматски и ручни рад) по скици у прилогу, са 2 извода, уз 

израду веза у ТS и испоруку кабла PPY 5 x 6 - веза TS MRO 

ком 1,00 

 

 

 

 

II Предмер и предрачун 

Јавна расвета Мачкат- центар 

1.Грађевински део  

ред. 

бр. 

 

опис 

посла 

јед. 

мере 

количина 

1. Ископ темеља за стуб у земљишту 4.категорије 

димензија 0,7 x 0,7 x 0,8m и одвозом земље на 

депонију 5 km удаљену 

 

m
3 

16,00 

2. Испорука, потребног материјала и оплате као и израда темеља уз  

стубове висине 5 m oд бетона марке МБ 20 димензија 

0,7x0,7x0,8m 

уз испоруку и уградњу потребне количине гвожђа за анкер 

завртње. 

Кроз темељ поставити отворе за улаз и излаз каблова за уградњу 

„VINIDUR“ цеви за пролаз каблова кроз темељ. Плаћа се по 

комплет 

уграђеном темељу. 

ком. 40,00 

3. Испорука и уградња челичног осмоугаоног стуба 

h=5m,заштићеног 

од корозије цинковањем 

ком. 40,00 

4. Испорука и уградња лирe l=0,5m са носачем светиљке ком. 40,00 

5. Остали ситан неспецификован материјал и рад  паушално 

 



2.Електромонтажни део 

ред. 

бр. 

опис 

посла 

јед. 

мере 

количина 

1. Израда краја кабла PP00A 4x25 уз испоруку папучица и везивање 

за RP  

плоче 

ком. 80,00 

2. Испорука и везивање кабла 1kv PGP 3x2,5mm
2
 oд RP плоче до 

рефле- 

ктора и увођење кабла у стуб јавне расвете 

m 200,00 

3. Испорука и везивање RP-4 плоче у стуб јавне расвете, комплет са 

FRA 

oсигурачима 

ком. 40,00 

4. Повезивање FeZn траке за стуб ком. 40,00 

5. Испорука и уградња светиљке комплет са носачем и прибором за 

при- 

чвршћивање за стуб заштићен од корозије типа OPALO 1 100 W 

ком. 40,00 

6. Испитивање и пуштање у рад расвете са  подешавањем светиљки  паушално 

7. Испорука и уградња сијалица Na 100 w ком. 40,00 

8. Мерење отпора уземљења уз издавање атеста  паушално 

9. Остали ситан неспецификован материјал  паушално 

10. Испорука и уградња слободнопостојећег М RO на бетонском 

темељу са 

пољем јавне расвете са припадајућом аутоматиком (бројило 10-

40А, 

склопка 25А, уклопни сат, гребенасти прекидач за аутоматски и 

ручни 

рад) по скици у прилогу, са 2 извода. 

ком. 1 

11. Израда напојног вода за MRO преко постојећих бетонских 

стубова уз израду струјне везе и извода у TS уз испоруку 

самоносивог стопа 2x16 у дужини од 200 m уз испоруку 

елемената за качење и повезивање 

 паушално 

 

 

 

 

 

 

Такође у делу ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, мења се ОБРАЗАЦ БР.3.на страни 27 и гласи: 

 

 

 



 ОБРАЗАЦ БРОЈ 3. 

О Б Р А З А Ц    П О Н У Д  Е 

                                     у поступку јавне набавке мале вредности радова 

                              ЈНМВ-р 01/15 – Набавка радова на изградњи јавне расвете у МЗ Мачкат 

У складу са Вашим Позивом за подношење понуда бр.404-176/15-02 од 

15.09.2015.године, за јавну набавку ЈНМВ-р бр.01/15 Радови на изградњи јавне расвете  

понуђач: 

______________________________________________________________________________

__ 

ПИБ ______________________мат. број ______________________са седиштем у 

_____________________________подноси Понуду за набавку радова на изградњи јавне 

расвете, по позицијама у складу са конкурсном документацијом,  под следећим условима, 

и то : 

Цена    

I Предмер и предрачун 

Јавна расвета Мачкат-Шопаловићи 

1.Грађевински део: 

 

ред. 

бр. 

Опис 

посла 

јед. 

мере 

количина цена 

по 

јед. 

укупно 

1. Ископ темеља за стуб у земљишту 4 категорије 

димензија 0,7 x 0,7 x 0,8m и одвозом земље на 

депонију 5 km удаљену 

m
3
 5,00   

2. Испорука, потребног материјала и оплате као и 

израда темеља уз стубове висине 5 m од бетона 

марке  МБ 20 димензија 0,7 x 0,7 x 0,8 m уз 

испоруку и уградњу потребне количине гвожђа за 

анкер завртње. Кроз темељ поставити отворе за 

улаз и излаз каблова за уградњу „VINIDUR“ цеви 

за пролаз каблова кроз  темељ.Плаћа се по 

комплет уграђеном темељу 

ком 12,00   

3. Испорука и уградња челичног осмоугаоног стуба 

h=5 m,заштићеног од корозије цинковањем 

ком 12,00   

4. Испорука и уградња лире l=0,5m са носачем 

светиљке 

ком 12,00   

5. Остали ситан неспецификован материјал и рад ком 12,00   

 

Укупно, без ПДВ-а: _______________________ 

 

 

 



2.Електромонтажни део: 

ред. 

бр. 

опис 

посла 

јед. 

мере 

количина цена 

по  

јед. 

укупно 

1. Израда краја кабла РР00А 4 x 25 уз испоруку 

папучица и везивање за RP плоче. 

ком. 24,00   

2. Испорука и везивање кабла 1 kv PGP 3 x2,5 mm
2
 

oд  RP плоче до рефлектора и увођење кабла у 

стуб јавне расвете 

м 60,00   

3. Испорука и везивање RP - 4 плоче у стуб јавне 

расвете, комплет са FRA oсигурачима 

Ком. 12,00   

4. Повезивање FeZn траке за стуб Ком. 12,00   

5. Испорука и уградња светиљке комплет са 

носачем и прибором за причвршћивањем за стуб 

заштићен од корозије типа OPALO 1 100 w 

Ком. 12,00   

6. Испитивање и пуштање у рад расвете са 

подешавањем светиљки 

 паушално   

7. Испорука и уградња сијалица Na 100w Ком. 12,00   

8. Мерење отпора уземљења уз издавање атеста  паушално   

9. Остали ситан неспецифициран материјал  паушално   

10. Испорука и уградња слободностојећег MRO на 

бетонском темељу са пољем јавне расвете са 

припадајућом аутоматиком( бројило 10-40А, 

склопка 25 А, уклопни сат, гребенасти прекидач 

за аутоматски и ручни рад) по скици у прилогу, 

са 2 извода, уз израду у ТS и испоруку кабла PPY 

5 x 6 - веза TS MRO 

Ком. 1,00   

 

 

Укупно, без ПДВ-а: ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II Предмер и предрачун 

Јавна расвета Мачкат - центар 

 

1.ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО 

ред, 

бр. 

опис 

посла 

јед. 

мере 

кол. цена 

по 

јед. 

укупно 

1. Ископ темеља за стуб у земљишту 4.категорије 

димензија 0,7 x 0,7 x 0,8m и одвозом земље на 

депонију 5 km удаљену 

 

m
3 

16,00   

2. Испорука, потребног материјала и оплате као и 

израда темеља уз стубове висине 5 m oд бетона 

марке МБ 20 димензија 0,7x0,7x0,8m уз испоруку 

и уградњу потребне количине гвожђа за анкер 

завртње.Кроз темељ поставити отворе за улаз и 

излаз каблова за уградњу„VINIDUR“ цеви за 

пролаз каблова кроз темељ. Плаћа се по комплет 

уграђеном темељу. 

ком. 40,00   

3. Испорука и уградња челичног осмоугаоног стуба 

h=5m,заштићеног од корозије цинковањем 

ком. 40,00   

4. Испорука и уградња лирe l=0,5m са носачем 

светиљке 

ком. 40,00   

5. Остали ситан неспецификован материјал и рад  паушално   

 

Укупно, без ПДВ-а: _________________ 

 

 

 

2.ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ДЕО 

ред. 

бр. 

опис 

посла 

јед. 

мере 

кол. цена 

по 

јед. 

укупно 

1. Израда краја кабла PP00A 4x25 уз испоруку 

папучица и везивање за RP плоче 

ком. 80,00   

2. Испорука и везивање кабла 1kv PGP 3x2,5mm
2
 oд 

RP плоче до рефлектора и увођење кабла у стуб  

јавне расвете 

m 200,00   



3. Испорука и везивање RP-4 плоче у стуб јавне 

расвете, комплет са FRA oсигурачима 

ком. 40,00   

4. Повезивање FeZn траке за стуб ком. 40,00   

5. Испорука и уградња светиљке комплет са 

носачем и прибором за причвршћивање за стуб 

заштићен од корозије типа OPALO 1 100 W 

ком. 40,00   

6. Испитивање и пуштање у рад расвете са  

подешавањем светиљки 

 паушално   

7. Испорука и уградња сијалица Na 100 w ком. 40,00   

8. Мерење отпора уземљења уз издавање атеста  паушално   

9. Остали ситан неспецификован материјал  паушално   

10. Испорука и уградња слободнопостојећег М RO 

на бетонском темељу са пољем јавне расвете са 

припадајућом аутоматиком (бројило 10-40А, 

склопка 25А, уклопни сат, гребенасти прекидач 

за аутоматски и ручни рад) по скици у прилогу, 

са 2 извода. 

ком. 1,00   

11. Израда напојног вода за MRO преко постојећих 

бетонских стубова уз израду струјне везе и 

извода у TS уз испоруку самоносивог стопа 2x16 

у дужини од 200 m уз испоруку елемената за 

качење и повезивање 

 паушално   

 

Укупно, без ПДВ-а: _________________________ 

 

ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО  I ( без ПДВ-а ): _____________________________ 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ДЕО  I ( без ПДВ-а ) : _______________________ 

Укупно, I без ПДВ-а. ______________________ 

 

ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО II ( без ПДВ-а):______________________________ 

EЛЕКТРОМОНТАЖНИ ДЕО II ( без ПДВ-а ): _______________________ 

Укупно II, без ПДВ-а: _______________________ 

 

УКУПНО, I + II  ( без ПДВ-а ):  ______________________ 

 

 

 

 

 



Комерцијални услови: 

• Период важења понуде ____________( најмање 30 дана од дана отварања понуда ) 

• Рок плаћања 45 дана. 

• Цене су фиксне. 

• Гарантни рок на сијалице___________________ месеци ( минимум 1 година ) 

• Гарантни рок на уграђени материјал, опрему _______________ месеци ( минимум 5 

година) 

• Гарантни рок на изведене радове ______________ месеци ( минимум 5 година) 

 

 

3.1 Структура цене: 

Рекапитулација. 

Укупан износ (без ПДВ-а) је  ____________________________ динара,   

и словима : ____________________________________________________________динара, 

без ПДВ-а, ПДВ  по стопи од 20% износи    ______________________ динара , 

што укупно, са ПДВ-ом,  износи _________________________ динара. 

 

 

 

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу( до 50%), 

као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:_______________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____. 

 

 

Датум: _____________________ 

Место:______________________ 

      M.П.     Потпис овлашћеног лица понуђача 

          ______________________________ 

 

 



 

Мења се ОБРАЗАЦ БР.4 на страни 30 и гласи 

         

 ОБРАЗАЦ БРОЈ 4. 

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. СТАВ 2. ЗЈН 

 

У циљу учествовања у поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ-р 02115 – 

радови на изградњи јавне расвете у МЗ Мачкат ________________________________( 

Понуђач) под пуном материјалном и  кривичном  одговорношћу изјављује, да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне набавке предвиђене у члану 76. став 2. Закона о јавним 

набавкама, и то да располаже неопходним финансијским, пословним, техничким 

капацитетом за извршење услуга које су предмет ове набавке.  

 

 

Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 

Место:____________ _________________________ 

 (М.П.) 

 

НАПОМЕНА: Поред потписане Изјаве потребно је да Понуђач уз Понуду поднесе и 

друге доказе предвиђене у додатним условима 

 

 

 


