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На пснпву шлана 32. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015, у даљем тексту Закпн), шлана 2. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне 
дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл.гласник 
РС“ бр. 86/2015), Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке бр. V-404-1/2018-23 и Рещеоа п 
пбразпваоу кпмисије за јавну набавку бр. V-404-1/2018-23, припремљена је: 
  

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
 

 за јавну набавку  
ФПАЈЕ НАРПДНПГ ППЗПРИШТА – ФАЗА 2 

  
ЈН бр. 23/2018 

 
 

Кпнкурсна дпкументација садржи: 
 

 
Ппглавље 
 

 
Назив ппглавља 

 
Страна 

I Ппщти ппдаци п јавнпј набавци 3 

 
 
 
 
 

II 

Врста, технишке карактеристике (спецификације), 
квалитет, кплишина и ппис дпбара, радпва или услуга, 
нашин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђеоа гаранције 
квалитета, рпк изврщеоа, местп изврщеоа или испoруке 
дпбара, евентуалне дпдатне услуге и сл. 

 
 
 
 

4 

III Технишка дпкументација и планпви  19 

 
 

IV 

Услпви за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. и 
76. ЗЈН и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих 
услпва 

19 

V Критеријуми за дпделу угпвпра 27 

VI Пбрасци кпји шине саставни деп ппнуде 28 

VII Мпдел угпвпра 55 
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I ППШТИ ППДАЦИ П НАБАВЦИ 
 
1.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Предмет јавне набавке брпј 23/2018 су радпви  на 
 ФПАЈЕ НАРПДНПГ ППЗПРИШТА-ФАЗА 2 

  
 
 

 
 
2. КПНТАКТ ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА: 
 
Лице за кпнтакт: Јелена Бајић Иветић, е-маил: jelena.bajic@kikinda.org.rs   
Служба за кптакт: Пдсек за јавне набавке, е-маил: javne.nabavke@kikinda.org.rs  
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА, 
НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА, 

МЕСТП ИСППРУКЕ ДПБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ: 
 

poz opis radova j.m. količina jed. cena (RSD) ukupno cena (RSD) 

I II III IV V VI 

            

P R E D M E R   I   P R E D R A Č U N 

00-00 RADOVI  RUŠENJA-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA 

00-01 Probijanje otvora  u fasadnom zidu 
pozorišta debljine 50 cm od opeke i 

rušenje dela konstruktivnih  zidova od 
opeke, zajedno sa arm. betonskim 

serklažima, obostrano malterisanim ili 
obloženim keramičkim pločicama, čišdenje 
i sortiranje upotrebljivog materijala, zatim 
iznošenje na najbližu deponiju. Zid koji se 

ruši nalazi se između dela koji se 
rekonstruiše i novoprojektovanog foajea. 

Pre rušenja izvršiti poduhvatanje 
konstrukcije prema zahtevu projekta 

konstrukcije.  U postojedem zidu oštemati 
šlic za serklaž u 1/2 debljine i dužine za po 

25 cm vede od širine bududeg otvora, 
postaviti čelični nosač I 20 i izbetonirati 

gredu u oštemanom šlicu. Kada se prosuši 
isto ponoviti u drugoj polovini debljine 
zida, kada beton veže oplatu skinuti. 

Cenom obuhvatiti štemovanje šliceva za 
čelične grede sa obe strane, ugradnju 
čeličnih nosača i betoniranje grede.  

Obračun po kom otvora. 

    

 Otvor dim 150/260 cm u zidu d= 50 cm. kom 1.00   

00-02 Demontaža unutrašnjih ulaznih drvenih 
vrata, sortiranje i prenos na mesto koje 
odredi investitor ili na najbližu deponiju 

van grada. Vrata se nalaze između 
novoprojektovanih toalete i hodnika 
Obračun po komadu bez obzira na 

dimenziju. 

    

 dvokrilna  vrata kom 1.00     

Ukupno RADOVI  RUŠENJA-REKONSTRUKCIJA 
POZORIŠTA 

    00-00   

            

01-00 ZIDARSKI RADOVI-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA 



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

                            ГРАД   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Конкурсна документација за јавну набавку  ЈН Бр. 23/2018 

страна 5 од 80 

 

01-01 Malterisanje  zidova od  opeke  i betona  
produžnim malterom R.1:3:9 u dva sloja.  

Površine  od armiranog betona  prethodno 
prskati cementnim mlekom.  

Obračun po  m² površine prema GN. 

    

  m² 227.70   

01-02 Nabavka materijala i popravka cementne 
košuljice, d=4 cm  u toaletima i hodniku 

dela pozorišta koji se rekonstruiše, ukoliko 
dode do oštedenja prilikom izvođenja 

radova. Malter za košuljicu se spravlja sa 
prosejanim šljunkom razmere 1:3 i 

negovati je dok ne očvrsne. 
Obračun po m² košuljice. 

    

  pauš 1.00   

Ukupno ZIDARSKI RADOVI-REKONSTRUKCIJA 
POZORIŠTA 

    01-00   

            

02-00 ČELIČNA KONSTRUKCIJA-FOAJE         

02-01 Nabavka materijala, transport, sečenje i 
krojenje, izrada, probna montaža u 

radionici i montaža čelične konstrukcije. 
Sva čelična konstrukcija je od uobičajenih 
valjanih profila i limova kvaliteta  S-235 JR 

G2. Sva čelična konstrukcija mora biti 
izradjena u podsklopovima u radionici, 

očišdena i premazana osnovnom 
zaštitnom bojom- minizirana. U radionici 
proveriti sve dimenzije i izvršiti probne 

montaže. Nakon transporta na gradilište i 
izvršene montaže i spajanja, sva oštedena 

mesta ponovo minizirati. cenom 
obuhvatitit sav potreban rad, materijal, 

alat, opremu kao i pomodni materijal. Bilo 
koji deo i delovi čelične konstrukcije koji 

se ugradjuje u beton na postavljene anker 
ploče, mora biti očišden ali ne sme biti 
premazan ničim ni miniziran. Cenom 

obuhvatiti antikorozivnu i protivpožarnu 
zaštitu i bojenje.Obračun je dat po kg 

gotove namontirane čelične konstrukcije. 

    

  kg 6,982.80   

Ukupno ČELIČNA KONSTRUKCIJA-FOAJE     02-00   

03-00 TESARSKI RADOVI-FOAJE         
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03-01 Izrada daščane oplate za pokrivanje kosog 
krova i ležedih oluka aluminijumskim 

ravnim limom. Za izradu oplate koriste se 
OSB ploče debljine d = 15 mm. Preko OSB 

ploča položiti sloj bitumenske hartije i 
posuti talkom, što ulazi u cenu pozicije.  

Obračun po m²  stvarne površine. 

    

  m² 167.20   

Ukupno TESARSKI RADOVI-FOAJE     03-00   

04-00 BRAVARSKI RADOVI-FOAJE 

04-01 Izrada i montaža visede staklene fasade  
izrađene od visokotehnološkog materijala 

velike čvrstine bez unutrašnje 
konstrukcije, punjenih pur-penom, sa tri 

dihtung gume. Fasada je vertikalna, 
dimenzija, prema projektu. Zastakljivanje 

se vrši termopan staklom d=4+12+4, 
otporno na udar i 100% prozračno.  

    

 Krila fasade fiksna. Kompletnu fasadu 
raditi u svemu prema projektu i nalogu 

projektanta.  Proizvođač ventilisane 
staklene fasade je dužan da prema 

građevinskom projektu, merama na licu 
mesta i principijelnim detaljima iz projekta 
koji definišu odnos staklene fasade prema 

prozorima i drugim oblogama fasade i 
ovim šemama uradi predlog konačne 

dispozicije, sve radioničke detalje tipskog 
oblaganja i svih ostalih opšivki i dostavi ih 

projektantu na odobrenje. 
Za stabilnost fasade garantuje izvođač. U 

okviru radioničkog projekta fasade, 
neophodno je dati i način održavanja 

fasade u fazi na kraju eksploatacije 
Otvaranje prema šemi. 

NAPOMENA: Sve dimenzije proveriti na 
licu mesta     .  

Obračun po m² komplet fasade. 

    

  m² 71.40   

Ukupno BRAVARSKI RADOVI-FOAJE     04-00   

05-00 BRAVARSKI RADOVI-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA 
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05-01 Nabavka i ugradnja jednokrilnih prozora 
od aluminijumskih profila. 

Konstrukcija okvira i krila je od eloksiranih 
aluminijumskih profila u boji po izboru 
projektanta. Otvaranje prema šemi. Sa 

spoljne strane postavljena je okapnica od 
aluminijumskog lima, sa unutrašnje 

podprozorska klupica, što je obračunato 
ovom pozicijom. Zastakljeno 

termoizolacionim staklom debljine 
d=4+12+4mm.  

NAPOMENA: sve mere proveriti na licu 
mesta. Radioničke detalje i okov odobrava 

odgovorni projektant.                        
Obračun po komadu prozora sa finalnom 

obradom. 

    

 Dim 120/180 cm  kom 2.00   

05-02 Pregrade u sanitarnim čvorovima, 
Konstrukcija pregrada je od 

aluminijumskih profila plastificiranih u 
tonu po izboru projektanta, RAL,  
fiksiranih u bočne zidove preko 

horizontanog nosedeg profila h= 15 cm, 
bez oslanjanja na pod. Ispuna je od 

Univera d= 18 mm. Ispuna pregrada je 
odignuta od poda za 10 cm. U sklopu 

pregrada rade se vrata za ulaz u sanitarne 
kabine i fiksne pregrade između kabina.  
Pregrade se rade po šemi i detaljima iz 
projekta.  Okov mora biti kompletan, 

kvalitetan, antikorozivno zaštiden i 
konstruktivno siguran, hromiran, dizajn i 

boja po izboru projektanta. Kvaka 
hromirana u obliku kugle, sa sistemom za 

zatvaranje iznutra u obliku reze i sa 
mogudnošdu otvaranja spolja u slučaju 

potrebe, pomodu specijalnog alata. 
Pregrade se na gradilište donose finalno 

obrađene, ugrađuju se u suvoj montaži. Za 
stabilnost pregrade garantuje izvođač.                        
Obračun po m² pregrada, fiksnih i sa 

vratima. 

    

  m² 30.00   

Ukupno BRAVARSKI RADOVI-REKONSTRUKCIJA 
POZORIŠTA 

    04-00   

06-00 LIMARSKI RADOVI-FOAJE         
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06-01 Pokrivanje kosog krova aluminijumskim 
ravnim limom d=1 mm. Pokriva se preko 
daščane podloge i sloja ter papira što se 

posebno plada.  Ovom pozicijom su 
obuhvadene sve opšivke na spoju ravnog 

krova međusobno i sa drugim 
elementima- kanali, zidovi, nede se 

posebno obračunavati.  
Obračun po  m² stvarne površine krova sa 

finalnom obradom.  
 
 

    

  m² 176.00   

06-02 Izrada i montaža ležedih oluka i opšivke 
nadzidaka od aluminijumskog ravnog lima 

d= 0,60 mm, bojenog u tonu po izboru 
projektanta, razvijene širine 140 cm. 

Obračun po m' dužine sa finalnom 
obradom. 

    

  m' 20.90   

06-03 Izrada i montaža oluk vertikala od 
aluminijumskog ravnog lima d= 0,60 mm, 

bojenog u tonu po izboru projektanta, 
prečnika 120  mm. 

Obračun po m' dužine sa finalnom 
obradom. 

 

    

  m' 13.20   

06-04 Izrada i montaža kazančida za vodu na 
ulivu u oluk vertikalu, od aluminijumskog 
ravnog lima d= 0,60 mm, bojenog u tonu 

po izboru projektanta. 
Obračun po kom kazančida. 

    

  kom 2.00   

06-05 Opšivanje nadzidaka neprohodnok krova 
aluminijumskim ravnim limom d= 0,60 

mm, bojenog u tonu po izboru 
projektanta. razvijene širine 50 cm.  Raditi 

po detalju.                                  
Obračun po m' opšivke. 

 

    

  m' 64.90   

Ukupno LIMARSKI RADOVI-FOAJE     06-00   

            

07-00 FASADERSKI RADOVI-FOAJE         
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07-01 Obloga fasadnih površina  cementnim 
pločama tipa eternit ili  sličnog kvaliteta, 
na tipskoj ventiliranoj podkonstrukciji, 
dimezija, slog i boja ploča po detaljima 

projekta.  
Izvođač fasadne obloge je dužan da prema 

građevinskom projektu, merama na licu 
mesta i principijelnim detaljima iz projekta 
koji definišu odnos fasade prema otvorima  

uradi predlog konačne dispozicije ploča, 
izvođački projekt fasade, plan montaže,  

sve radioničke detalje tipskog oblaganja i 
svih ostalih opšivki i dostavi ih projektantu 
na odobrenje. Obloga je izvedena tako da 

između termoizolacije i spoljnje obloge 
ostaje ventilisani vazdušni. Ovom 

pozicijom obračunata je i obloga stubova i 
ramova na fasadi. 

Cenom fasadne obloge obuhvatiti sve 
opšivke oko otvora, prema tipskim 

detaljima proizvođača fasadne obloge. 
Za stabilnost fasade garantuje izvođač. U 

okviru radioničkog projekta fasade, 
neophodno je dati i način održavanja 

fasade u toku eksploatacije.  
Obračun po m² površine fasadne obloge 

od eternit ploča, bez razvijanja. 

     

  m² 249.48   

07-02 Izrada fasadne montažno-demontažne 
skele sa zaštitnom mrežom. Radi se u 

svemu prema statičkom računu, detaljima 
i HTZ uslovoma. 

Obračun po m² površine fasade prema 
GN. 

 
 
 
 
 
 
  

    

  m² 291.60   

Ukupno FASADERSKI RADOVI-FOAJE     07-00   

            

08-00 IZOLATERSKI RADOVI-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA 
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08-01 Hidroizolacija mokrih čvorova, sistem 
“mapelastik” sa uloškom od staklene 

mrežice. Radi se preko čvrste podloge. 
Po obimu izvesti holkel visine do 1/2 

pločice  cca 10-12 cm. Svi prodori kroz 
izolaciju oko instalacija se obrađuju 
poliazbitolom u dva sloja tako što se 

nanese prvi sloj i utisne mrežica, drugi sloj 
se nanosi posle 24 časa. Posebno dobro 

obraditi otvor u ravni  termoizolacije. 
Preko hidroizolacije postavljaju se 

keramičke pločice u lepku  “mapei”, što se 
posebno obračunava. 

Obračun po  m² hidroizolacije bez 
razvijanja holkela. 

    

  m² 41.80   

      

            

Ukupno IZOLATERSKI RADOVI-REKONSTRUKCIJA 
POZORIŠTA 

    08-00   

09-00 STOLARSKI RADOVI-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA     

09-01 JEDNOKRILNA VRATA 
Radi se od PVC profila, sa prekinutim 
termičkim mostom. Okov je prema 

specifikaciji proizvođača. 
Detalji u svemu prema proizvođaču i 

izboru investitora.  
Otvaranje prema šemi. 

NAPOMENA: Sve dimenzije proveriti na 
licu mesta                    Obračun po kom 

vrata sa finalnom obradom. 

    

 Dim. 90/210 cm kom 3.00   

Ukupno STOLARSKI RADOVI-REKONSTRUKCIJA 
POZORIŠTA 

    09-00   

            

10-00 KERAMIČARSKI RADOVI-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA 

10-01 Oblaganje zidova  zidnim keramičkim 
pločicama I klase, dimenzija, slog i boja po 

izboru projektanta. Pločice se polažu u 
lepku preko maltera. Sve fuge fugovati 

masom za fugovanje u boji pločica. 
Oblažu se zidovi  prema projektu.  

Obračun po  m² prema GN. 
 
 

    

  m² 86.90   
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10-02 Oblaganje podova  u objektu koji se 
rekonstruiše u delu toaleta, prostorije 1 i 3 
prema projektu, protivkliznim nepoliranim 

keramičkim pločicama, dimenzija, slog i 
boje po izboru projektanta. Ploče se 

polažu u lepku preko cementne kosuljice. 
Sve fuge fugovati masom za fugovanje u 

boji pločica. Uz zid izvesti sokl od visine 10 
cm, što ulazi u cenu.  

Obračun po m². 
 
 
 
 
 
 

    

  m² 39.60   

Ukupno KERAMIČARSKI RADOVI-
REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA 

    10-00   

            

11-00 MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA 

11-01 Bojenje zidova preko maltera ili  gips ploča 
poludisperzivnim bojama. Sve površine 

prethodno gletovati, što ulazi u cenu. Ton 
boje po izboru projektanta. Materijal 
primeniti po uputstvu proizvođača. 

Obračun po m²  
 
. 

    

  m² 302.50   

11-02 Bojenje plafona preko maltera 
poludisperzivnim bojama. Sve površine 

prethodno gletovati, što ulazi u cenu. Ton 
boje po izboru projektanta. Materijal 
primeniti po uputstvu proizvođača. 

Obračun po m²  
 

    

  m² 86.90   

Ukupno MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI-
REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA 

    11-00   

            

12-00 SANITARNI OBJEKTI-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA     

12-01 Nabavka i montaža kompletne konzolne 
klozetske šolje od fajansa prve klase sa 

svim potrebnim priborom :  sa  
vodokotlidem  plastificirnom  drvenom   

daskom sa poklopcem i laganim 
spuštanjem i držačem  za toalet papir. Za  

vezu  sa  odvodom  montirati cev  
odgovarajudeg  prečnika . Po  montaži  

ispitati  ispravnost  klozeta. Plada se  po 
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kom.  komplet  montiranog WC-a. 

  Donji  odvod kom 4     

  WC  šolja  za  invalide  sa  potrebnim  
držačima 

kom 1     

12-02 Nabavka  i  montaža  umivaonika  od  
fajansa  prve  klase. Montažu  izvesti  na  

0.80 m1 od  kote poda . Dovod  preko  
poniklovanog  sifona ø 32 mm. Na  

umivaoniku  montirati   poniklovanu  
rešetku  za  odvodni  ventil . Plada  se  po  

kom.  ispravno  motiranog umivaonika  po  
gornjem  opisu. 

       

  -umivaonik  500/400  kom 6     

  Umivaonik    za  invalide  sa  potrebnim  
držačima   

kom 1     

12-03 - Stojeda jednoručna slavina za umivaonik, 
hromirana sa   mešačem za toplu i  hladnu 
vodu,  zajedno sa pripadajudim priborom  i  

priključkom  na  protočni  bojler.                   
Plada se po kom. 

kom 7     

12-04 -Nabavka i montaža etažera od fajansa 
bele     boje ili u tonu po izboru 

Investitora. 

kom 7     

12-05 -Nabavka i montaža ogledala kom 7     

12-06 -Nabavka i montaža  držača  papira kom 7     

12-07 Nabavka  I  montaža  fena  za  sušenje  
ruku. 

kom 3     

12-08 Nabavka  i  montaža  električnih  bojlera.        

  Bojler protočni od  10 litara. kom 8     

Ukupno SANITARNI OBJEKTI-REKONSTRUKCIJA 
POZOTIŠTA 

    12-00   

13-00 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA   

13-01 SVETILJKE     

- Tip 10 Ugradna fluo svetiljka za spušteni 
plafon, dim 600x600, sa sjajnim rasterom i 

aluminijumskim okvirom, tip  ARCO DL  
4x14W, G5, IP40, 230V proizvođača BUCK 

ili ekvivalent. Svetiljka se montira u 
kompletu sa elektronskim priborom. 

kom 8.00   

- Tip 11 Plafonski nadgradni LED panel 
slična tipu KNC5-12, ø170mm, 12W, 
4000K, IP54, proizvođač BB Link ili 

ekvivalent. 
Svetiljka se postavlja u mokrim čvorovima 

i u kabinama WC. 

kom 10.00   

- Tip 12 Zidna nadgradna LED svetiljka slična 
tipu INDEX  564mm; 30W, 4000K u zaštiti 

IP42, proizvođač BUCK ili ekvivalent. 
Svetiljka se postavlja u prvom delu 

prostora mokrih čvorova iznad ogledala 

kom 7.00   
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(umivaonika). 

Ukupno ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE-REKONSTRUKCIJA POZOTIŠTA 13-00   

14-00 TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA 

 OBJEKAT:  FOAJE POZORIŠTE KIKINDA - UNUTRAŠLJNE INSTALACIJE 

 1. Strukturni kablovski sistem (telefonska i lokalna računarska mreža)   

14-01 Metalni 19" "rack" razvodni 
telekomunikacioni orman (BD) sličan tipu 
W6412, Netiks, 600x450x650mm, visine 

12U, za montažu na zid pri plafonu, u 
kompletu sa elementima za prihvat: U/FTP 

kablova od priključnica RJ-45  (1x 19" 
“patch” panel 1U sa 24 STP RJ45  cat  6A  

konektora i 1x nosač kablova sa 
obujmicama) i telefonske instalacije (19" 
“patch” voice panel 1U sa 25 RJ45  cat  3  

konektora i 1x nosač kablova sa 
obujmicama). U sastav ormana ulazi i 

razvodni panel sa 5 utičnica za napajanje 
220V, ventilator panel sa 1 ventilatorom 

za hladjenje i pripadajudi  prespojni 
kablovi. Kapacitet ormana je 

dimenzionisan i za smeštaj aktivne 
telekomunikacione opreme i UPS uredjaja. 

Orman se uzemljuje na sistem sabirnog 
uzemljenja u objektu. 

    

 Nabavka, isporuka i montaža. kom. 1   

14-02 HF energetski kabl sličan tipu N2XH 
3x1,5mm

2
 za napajanje centralnih 

uredjaja. 

    

 Nabavka, isporuka i polaganje u cev. met. 22   

14-03 Provodnik sličan tipu N2XH 1x16mm
2
 za 

povezivanje BD ormana na najbliže 
uzemljenje. 

    

 Nabavka, isporuka i polaganje u cevi. met. 20   

14-04 Bezhalogena rebrasta cev Ø25/18mm.     

 Nabavka, isporuka i ugradnja u zid-
tavanicu. 

met. 33   

14-05 Ostali  nepredviđeni radovi i sitan potrošni 
materijal. 

pauš.    

14-06 Završno ispitivanje instalacije i puštanje u 
rad od strane isporučioca opreme. 

Izdavanje odgovarajudih atesta, obuka 
korisnika, puštanje u ispravan rad.  

pauš.    

14-07 Nadzor nad izvođenim radovima. pauš.    

14-08 Izrada projekta izvedenog objeklta. pauš.    

 2. Stabilna instalacija za dojavu požara     
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14-09 Konvencionalna modularna protivpožarna 
centrala slična tipu CCD-104, DETNOV 

kapaciteta 4 konvencionalne zona (linije) 
sa po 32 detektora po zoni. Relejni izlazi za 

alarm i smetnju, 2 nadzirana sirenska 
izlaza sa podesivim kašnjenjem (0-10 

minuta), 24VDC izlaz na centrali, test mod 
rada sa auto- reset funkcijom, u kudištu za 

montažu na zid dimenzija 
443x268x109mm. Poseduje EN 54-2, 4 

standard.Poseduje EN 54-2, 4 standard. 
  

    

 Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje 
na kablovsku instalaciju i programiranje. 

kom 1   

14-10 Modul kartica sa 4 relejna izlaza 
(30VDC/10A), do 3 kartice se mogu vezati 
na centralu, podesivo vreme kašnjenja za 

aktiviranje relejnih izlaza (0-10 minuta) 
slična tipu TRD-100, DETNOV.  

  

    

 Nabavka, isporuka i montaža i montaža u 
PPC 

kom. 1   

14-11 Konvencionalni optičko / 
termomaksimalni (58

0
C) / 

termodiferencijalni detektor požara, 
kompenzacija uticaja prašine, zaštita od 

ulaska prašine i insekata sličan tipu DOTD-
230, DETNOV u kompletu sa podnožjem 
slično tipu Z-200, DETNOV. Poseduje EN 

54-5, 7 standard.  

    

 Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje 
na kablovsku instalaciju. 

kom 2   

14-12 Dodatno podnožje za automatski detektor 
požara predviđeno za OG instalaciju slično 

tipu STD-200, DETNOV. 

    

 Nabavka, isporuka i montaža na tavanicu. kom 4   

14-13 2 rezervne akumulatorske baterije 
kapaciteta 12V/7Ah za napajanje u slučaju 

nestanka mrežnog napona. 

    

 Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje 
na kablovsku instalaciju. 

kom 1   

14-14 Glasovni komunikator sličan tipu DT-1, 
SATEL, 2 govorne poruke, 6 telefonskih 
brojeva, mogudnost slanja kodovanih 

dojava na monitorig centar. 

    

 Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje 
na kablovsku instalaciju i programiranje. 

kom 1   

14-15 Instalacioni kabl sličan tipu J-H(St)H 
1x2x0,8mm. 

    

 Nabavka, isporuka i polaganje u cevi. met. 30   

14-16 HF energetski kabl sličan tipa N2XH 
3x1,5mm

2
 za napajanje centrale. 
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 Nabavka, isporuka i polaganje u cev. met. 20   

14-17 Bezhalogena rebrasta cev prečnika 
16/11mm. 

    

 Nabavka, isporuka i ugradnja u zid-
tavanicu. 

met. 15   

14-18 Bezhalogena rebrasta cev Ø32/25mm.     

 Nabavka, isporuka i ugradnja u zid-
tavanicu. 

met. 10   

14-19 Isporuka materijala i izrada prodora 
između protivpožarnih sektora 

korišdenjem vatrozaštitne mase za popunu 
tipa CP 615 i vatrozaštitne pene tipa CP 
620 proizvođača Hilti-Galeb group ili sl. 

kg. 0.50   

 Završna električna merenja na kablovima 
(otpor izolacije, preslušavanje i ispitivanje 

parica na prekid i kratak spoj). 

pauš.    

14-20 Završno ispitivanje instalacije i puštanje u 
rad od strane isporučioca opreme. 

Izdavanje odgovarajudih atesta, obuka 
korisnika, puštanje u ispravan rad.  

pauš.    

14-21 Izrada oznake za svaki javljač na papiru 
koji smestiti u trajnu oblogu kroz koju se 

vidi adresa, koj se kači na svaki javljač 
orijentacionih dimenzija 5x2cm. 

pauš.    

14-22 Ostali  nepredviđeni radovi i sitan potrošni 
materijal. 

pauš.    

14-23 Nadzor nad izvođenim radovima. pauš.    

14-24 Izrada projekta izvedenog objekta. pauš.    

Ukupno TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE-REKONSTRUKCIJA 
POZOTIŠTA 

14-00   

15-00 MAŠINSKE INSTALACIJE-REKONSTRUKCIJA POZOTIŠTA     

 ВЕНТИЛАЦИЈА ТПАЛЕТА     

15-01 Набавка, исппрука и уградоа каналскпг 
вентилатпра тип  TD-1000/200 Silent, 

прпизвпд, S&P“ ( или пдгпварајуће) за 
вентилацију тпалета. 

    

 Sistem V2     

 Прптпк ваздуха: 780 m3/h     

 Наппр: 100Pa     

 Напајаое: 230V; 1Ph; 50Hz     

 Снага: 120W кпм 1   

15-02 Набавка исппрука и мпнтажа 
алуминијумске преструјне рещетке са 

кпнтра рампм за уграднју у врата. 

    

 Прпизвпђаш: Клима ппрема или пдгпварајуће   

 Тип: OAS-R 525x225 кпм 2   
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15-03 Набавка исппрука и мпнтажа  
вентилаципнпг вентила за пдвпд 
ваздуха кпји се састпји пд рама са 

заптивашем на пбпду, регулаципнпг 
диска са навпјнпм щипкпм и наврткпм и 

мпнтажнпг рама. Видлјиви делпви 
израђени пд шелишнпг лима са 

електрпстатишки нанесеним премазпм 
RAL 9010  дебљине 60 µm, щипка и 

мпнтажни рам пд ппцинкпванпг шелика 

    

 Прпизвпђаш: Клима ппрема или пдгпварајуће   

 Тип: ZOV-125 кпм 9   

15-04 Набавка, исппрука и уградоа фиксних 
прптив кищних жалузина са мрежицпм. 

    

 Прпизвпђаш: Аерпграми или пдгпварајуће    

 Тип: BNJK 500x300 kom. 1   

15-05 Израда и мпнтажа ваздущних канала за 
климатизацију и вентилацију пд 
ппцинкпванпг лима. Минимална 

кплишина цинка 275g/m². Дебљине 
лима за правпугапне канале пд 

ппцинкпванпг лима извести према  DIN 
1946 и SRPS C.B4.081/52 према дужпј 

страни канала и тп: 

    

 "дп 250 mm         д = 0,5 mm 
пд 250-999 mm  д = 0,75 mm 

Прекп 1000 mm   д = 1,00-1,25 mm. 
На свим каналима шија щирина прелази 

500mm изврщити укрућеоа да би се 
избегла бука." 

    

 Спајаое лимених канала и фазпнских 
делпва врщи се ппмпћу ппцинкпваних 

"МЕZ" прпфила. Пвпм ставкпм су 
пбухваћени прелазни кпмади, кплена, 
рашве, фазпнски елементи, силикпн за 
заптиваое и сав ппмпћни мпнтажни 

материјал. 
Пбрашунати пп килпграму уграђенпг  

канала са прирубницама.  

kg 220   

15-06 Сппјни и заптивни елементи, прибпр за 
мпнтираое канала и тп: пбујмице и 

нпсаши, вијци, заптиваши, навпјне щипке 
и кпнзпле, кап и пстали ситан 

материјал. Плаћа се 35% пд вреднпсти 
предхпдне ппзиције. 

% 35   

15-07 Набавка, исппрука и мпнтажа  
флексибилних неизплпваних црева за 

развпд ваздуха. 

    

 Ø200 m 2   

 Ø125 m 20   

 РАДИЈАТПРСКП ГРЕЈАОЕ     
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15-08 Набавка, исппрука и уградоа 
радијатпрских вентила са термпглавпм 
и израда радијатпрских веза DN15 PN6. 

Тип TS прпизвпђаша HERZ или 
пдгпварајуће. 

кпм 2   

15-09 Набавка, исппрука и уградоа рушнпг 
радијатпрских вентила са израдпм 

радијатпрских веза DN15 PN6. Тип GP 
прпизвпђаша HERZ или пдгпварајуће. 

кпм 2   

15-10 Набавка, исппрука и уградоа 
радијатпрских навијака и израда 

радијатпрских веза DN15 PN6. Тип RL-1 
прпизвпђаша HERZ или пдгпварајуће. 

кпм 4   

15-11 Набавка, исппрука и уградоа 
кптлпвских славина за пуоеое и 

пражоеое инсталације впдпм. DN15. 

кпм 4   

15-12 Набавка, исппрука и уградоа 
радијатпрскпг сета за алуминијумске 

радијатпре кпји садржи две редукције 
са левим навпјем пд 1" и две редукције 
са десним навпјем 1". Унутращои навпј 
кпд свих редукција је 1/2". Сет садржи и 

пдзрашну славиницу пд 1/2"и шеп пд 
1/2". 

кпмпл 4   

15-13 Набавка, исппрука и уградоа кпнзпла и 
пдстпјника за мпнтажу радијатпра. 

кпмпл 4   

15-14 Набавка, исппрука и уградоа бакарних 
цеви за извпђеое инсталације грејаоа. 

    

15-15 Ø-18x0,9 m 20   

15-16 За сппјни и заптивни материјал, гас, 
електрпде, држаше и кпнзпле, клизне и 
шврсте ташке кап и сав фитинг предвиђа 

се изнпс 50% пд претхпдне ппзиције. 

% 0.5   

15-17 Фарбаое цевне мреже радијатпрскпг 
грејаоа заврщним лакпм птппрним дп 

120°C. 

m2 2.5   

Ukupno MAŠINSKE INSTALACIJE-REKONSTRUKCIJA POZOTIŠTA 15-00   
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Начин плаћаоа: Плаћаое ће се врщити уплатпм на рашун извпђаша. Нарушилац се пбавезује да 
радпве из предмета пвпг угпвпра плаћа Извпђашу радпва пп следећпј динамици: 
1) аванс у изнпсу пд 30 %  пд вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, у рпку пд 45 дана пд дана пптписиваоа 
угпвпрa, a накпн щтп Извпђаш радпва дпстави Нарушипцу: 
-предрашун кпји, ппред пснпвних ппдатака, садржи ппдатке из шлана 42. Закпна п ппрезу на дпдату 
вреднпст („Сл. гласник РС“, брпј: 84/04, 86/04 (исправка), 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 (др. 
закпн), 142/14, 83/15 и 108/16). Предрашун дпставити у три примерка, 
-банкарску гаранцију за ппвраћај аванснпг плаћаоа и  
-банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла. 
2) пстатак пд 70% пд вреднпсти Угпвпра без ПДВ-а у рпку пд 45 дана пд дана пријема привремених и 
пкпншане ситуације, кпја не мпже бити маоа пд 10% пд вреднпсти пвпг Угпвпра, пптписане и 
пверене пд стране надзпрнпг пргана и нарушипца и примљенe банкарске гаранције за пбезбеђеоа 
птклаоаоа грещака у гарантнпм рпку, кпја се предаје са пкпншанпм ситуацијпм. 
Местп извпђеоа радпва: Трг српских дпбрпвпљаца 28, Кикинда 
Гарантни рпк за извпђеое радпве:  2 (две) гпдине рашунајући пд дана примппредаје радпва. За 
уграђене материјале и уграђену ппрему важи гарантни рпк у складу са услпвима прпизвпђаша, кпји 
теше пд дана изврщене примппредаје радпва. 
Рпк за извпђеое радпва: дп 60 радних дана пд дана увпђеоа извпђаша у ппсап. 
 
Ппсебан захтев наручипца: 
Пбавезан је пбилазак лпкације – 
пбјекта на кпме ће се извпдити радпви – пверена пптврда Изјаве ппнуђаша да је пбищап лпкацију на 
пбрасцу из Прилпга кпнкурсне дпкументације. 
Кпнтакт лице за пбилазак је : Јелена Бајић Иветић - мпб. тел.- 064/8968162, у времену пд 08-14 сати. 
Пбилазак лпкације мпже се изврщити најкасније дп 5 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, уз 
предхпдну писмену најаву Нарушипцу пд 2 дана, путем е-ппщте на адресу: 
javne.nabavkе@kikinda.org.rs . 
 
                                                                                                                                   ППНУЂАЧ 
Местп и датум:                                        
                                                                                                                         (пптпис пвлащћенпг лица) 
                 М.П. 
 
Спецификацију  ппнуђач мпра да пвери  печатпм и пптпише чиме пптврђује сагласнпст са 
истпм

mailto:javne.nabavkе@kikinda.org.rs
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III ТЕХНИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНПВИ 

Прпјекат за извпђеое радпва се налази кпд инвеститпра, и на захев заинтереспванпг лица, мпже 
се извршити увид, дп 5 дана пд истека рпка за ппднпшеое ппнуда, уз предхпдну писмену најаву 
Наручипцу пд 2 дана. 
Не ппстпји технишка дпкументација. 

IV  УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВП КАКП СЕ 
ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 

 
ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ 

 

У ппступку предметне јавне набавке ппнуђаш мпра да дпкаже да испуоава пбавезне услпве за 

ушещће, дефинисане шл. 75. ЗЈН, а испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне 

јавне набавке, дпказује на нашин дефинисан у следећпј табели, и тп: 

 

 
Р.бр 

ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ ПППУОАВА ППНУЂАЧ 
Назив дпкумента, назив издавапца, брпј 

и датум издаваоа   

 
 

1. 

 
Да је регистрпван кпд надлежнпг 
пргана, пднпснп уписан у 
пдгпварајући регистар (чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) ЗЈН); 
 

 

2. 

 
Да пн и оегпв закпнски заступник 
није псуђиван за некп пд кривишних 
дела кап шлан прганизпване 
криминалне групе, да није псуђиван 
за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне 
средине, кривишнп делп примаоа 
или даваоа мита, кривишнп делп 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
 

3. 

 
Да је измирип дпспеле ппрезе, 
дппринпсе и друге јавне дажбине у 
складу са прпписима Републике 
Србије или стране државе када има 
седищте на оенпј теритприји (чл. 75. 
ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
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4. 

Да је ппщтпвап пбавезе кпје 
прпизлазе из важећих прпписа п 
защтити на раду, заппщљаваоу и 
услпвима рада, защтити живптне 
средине, кап и да нема забрану 
пбављаоа делатнпсти кпја је на 
снази у време ппднпщеоа ппнуде 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

5. 

 
Да има важећу дпзвплу надлежнпг 

пргана за пбављаое делатнпсти кпја 

је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 

1. тач. 5) ЗЈН)    

 

 

ДПЗВПЛА – за пву набавку није пптребна 

ппсебна дпзвпла надлежнпг пргана. 

 

 
ДПДАТНИ УСЛПВИ 

 
Ппнуђаш кпји ушествује у ппступку предметне јавне набавке мпра испунити дпдатне услпве за 
ушещће у ппступку јавне набавке, дефинисане пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм, а испуоенпст 
дпдатних услпва ппнуђаш дпказује на нашин дефинисан у нареднпј табели, и тп: 

Р.бр.  
ДПДАТНИ УСЛПВИ 

 

ПППУОАВА ППНУЂАЧ 
Назив дпкумента, назив издавапца, 

брпј и датум издаваоа   

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  

 

 

 

 
 
 

 
1.1. Да је ппнуђаш у претхпдне три 
пбрашунске гпдине (у 2014., 2015. и 
2016. гпдини) пстварип ппслпвни 
прихпд у минималнпм укупнпм изнпсу 
пд 30.000.000,00 динара  без ПДВ-а);  
 
1.2.  Да ппнуђаш у ппследоих 6 месеци, 
кпје предхпде месецу у кпме је 
пбјављен ппзив за ппднпщeое ппнуда 
није бип у блпкади  
 

2. ППСЛПВНИ КАПАЦИТЕТ 

 
 
 

 
2.1.  Да је Ппнуђаш у перипду пд 3 (три) 
гпдине кпје предхпде гпдини 
пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое 
ппнуда и тп у 2015., 2016. и 2017. 
гпдини извеп исте или истпврсне 
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радпве (има референце), кпји чине 
предмет пве јавне набавке,  у укупнпј 
вреднпсти пд минимум 30.000.000,00 
динара без ПДВ-а). Кап референтни 
радпви признају се искљушивп исти или 
истпврсни радпви кпји су предмет пве 
јавне набавке. 
 
2.2. Да ппнуђаш има уређенп 
ппслпваое пп принципима стандарда 
из пбласти грађевинарства: 
- ISO 9001,  
- ISO 14001,  
- OHSAS 18001,  
- ISO 27001,  
- ISO 37001, 
- ISO 50001. 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 
3.1. Камипн КИПЕР 3Т – 1 кпм 
3.2. Кпмбинпвани камипнет за превпз 
радника и маое кплишине пптребнпг 
материјала – 1 кпм 
3.3. Мещалица за бетпн  – 1 кпм 
3.4.  Цеваста фасадна скела – 200 м2 
 
 

4. КАДРПВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 
 

 
4.1. Да на дан ппднпщеоа ппнуде има 
минимум 10 раднп ангажпваних лица, 
угпвпрпм п раду или некпм другпм 
врстпм угпвпра у складу са важећим 
Закпнпм п раду пд кпјих најмаое: 
- 1 нпсилац лиценце 400, или 401 или 
410 или 411 или 800, кпји ће рещеоем 
бити именпван за пдгпвпрнпг извпђаша 
радпва у предметнпј јавнпј набавци 
- минимум  1 диплпмирани инжеоер 
кпји ппседује важећу лиценцу 
Инжеоерске кпмпре Србије, и тп: 
лиценцу 430 кпји ће рещеоем бити 
именпван за пдгпвпрнпг извпђаша 
радпва у предметнпј јавнпј набавци, 
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- минимум  1 диплпмирани инжеоер 
кпји ппседује важећу лиценцу 
Инжеоерске кпмпре Србије, и тп: 
лиценцу 450 или 453 кпји ће рещеоем 
бити именпван за пдгпвпрнпг извпђаша 
радпва у предметнпј јавнпј набавци 
- 1 лице задуженп за безбеднпст и 
здравље на раду 
 

 

УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 
 

 Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, наведних у 
табеларнпм приказу пбавезних услпва ппд редним брпјем 1, 2, 3. и 4. и дпдатних услпва за 
ушещће у ппступку предметне јавне набавке, наведних у табеларнпм приказу дпдатних услпва 
ппд редним брпјем 1, 2, 3. и 4, у складу са шл. 77. ст. 4. ЗЈН, ппнуђаш дпказује дпстављаоем 
ИЗЈАВЕ (Пбразац 5. у ппглављу VI пве кпнкурсне дпкументације), кпјпм ппд пунпм 
материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава услпве за ушещће у 
ппступку јавне набавке из шл. 75. ст. 1. таш. 1) дп 4), шл. 75. ст. 2. и шл. 76. ЗЈН, дефинисане пвпм 
кпнкурснпм дпкументацијпм, а дпдатни услпви се дпказују и дпстављаоем свих дпкумената 
наведених на страни 26-28  кпнкурсне дпкументације кап и другим делпвима кпнкурсне 
дпкументације где је тп наведенп. 

 Испуоенпст пбавезнпг услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке из шл. 75. ст. 1. таш 5) 
ЗЈН, наведенпг ппд редним брпјем 5. у табеларнпм приказу пбавезних услпва, ппнуђаш не дпказује 
јер за пву набавку није пптребна ппсебна дпзвпла.  
   

 Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, у складу са шланпм 80. ЗЈН, ппдизвпђаш мпра 
да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН. У тпм слушају ппнуђаш је дужан да 
за ппдизвпђаша дпстави ИЗЈАВУ ппдизвпђаша (Образац 6. у ппглављу VI пве кпнкурсне 
дпкументације), пптписану пд стране пвлащћенпг лица ппдизвпђаша и пверену пешатпм.  
 

 Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни 
пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН, а дпдатне услпве испуоавају заједнп. У тпм 
слушају ИЗЈАВА (Образац 5. у ппглављу VI пве кпнкурсне дпкументације), мпра бити пптписана пд 
стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.  
 

 Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези са 
испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп 
закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је дпкументује на 
прпписани нашин. 
 

 Нарушилац је пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра дужан да пд ппнуђаша, шија је ппнуда пцеоена 
кап најппвпљнија, затражи да дпстави кппију захтеваних дпказа п испуоенпсти услпва, а мпже и да 
затражи на  увид пригинал или пверену кппију свих или ппјединих дпказа. Акп ппнуђаш у 
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пстављенпм, примеренпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не дпстави тражене дпказе, 
нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.  
Дпкази кпје ће нарушилац захтевати су: 
 

 ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. таш. 1) ЗЈН, услпв ппд редним брпјем 1. наведен у табеларнпм приказу пбавезних 

услпва – Дпказ:  
Правна лица: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра 
надлежнпг привреднпг суда;  
Предузетници: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из пдгпварајућег 
регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. таш. 2) ЗЈН, услпв ппд редним брпјем 2. наведен у табеларнпм приказу пбавезних 
услпва – Дпказ: 
Правна лица: 1) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоe пснпвнпг суда на шијем ппдрушју се 
налази седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва или пгранка странпг 
правнпг лица, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп 
преваре. Наппмена: Укпликп увереое Пснпвнпг суда не пбухвата ппдатке из казнене евиденције за 
кривишна дела кпја су у надлежнпсти редпвнпг кривишнпг пдељеоа Вищег суда, пптребнп је ппред 
увереоа Пснпвнпг суда дпставити И УВЕРЕОЕ ВИШЕГ СУДА на шијем ппдрушју је седищте дпмаћег 
правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва или пгранка странпг правнпг лица, кпјпм се 
пптврђује да правнп лице није псуђиванп за кривишна дела прптив привреде и кривишнп делп 
примаоа мита; 2) Извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа за прганизпвани криминал 
Вишег суда у Бепграду, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за некп пд кривишних 
дела прганизпванпг криминала; 3) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне 
пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује да закпнски заступник ппнуђаша није псуђиван за 
кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа 
или даваоа мита, кривишнп делп преваре и некп пд кривишних дела прганизпванпг криминала 
(захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта закпнскпг заступника). 
Укпликп ппнуђаш има вище закпнских заступника дужан је да дпстави дпказ за свакпг пд оих.  
Предузетници и физичка лица: Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне 
пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна 
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре 
(захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта). 
Дпкази не мпгу бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. таш. 4) ЗЈН, услпв ппд редним брпјем 3. наведен у табеларнпм приказу пбавезних 
услпва  - Дпказ:  
  Увереое Ппреске управе Министарства финансија да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе 
и увереое надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних 
лпкалних јавних прихпда или пптврду надлежнпг пргана да се ппнуђаш налази у ппступку 
приватизације.  
 

Дпкази не мпгу бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 
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 ДПДАТНИ УСЛПВИ 
 
1.Финансијски капацитет,  услпви ппд редним брпјем 1. наведени у табеларнпм приказу дпдатних 
услпва  дпказују се на следећи начин: 
 

1.1 Дпказ:  
-  Укпликп је ппнуђаш правнп лице, дпставља:  
Извештај п бпнитету Агенције за привредне регистре (Пбразац БПН-ЈН), за претхпдне три 
пбрашунске гпдине, (2014., 2015. и 2016. гпдину). Укпликп Извещтај п бпнитету Агенције за 
привредне регистре не садржи ппдатке п блпкади за тражени временски перипд, ппнуђаш је дужан 
да дпкаже да није бип у блпкади у ппследое 3 гпдине, кпје предхпде месецу у кпме је пбјављен 
ппзив за ппднпщеое ппнуда, прилагаоем и Пптврде Нарпдне банке Србије, Пдељеое за принудну 
наплату, Крагујевац, а кпја ће пбухватити захтевани перипд;  
- Укпликп је ппнуђаш предузетник ПДВ пбвезник, предузетник кпји впди ппслпвне коиге пп систему 
прпстпг/двпјнпг коигпвпдства, дпставља:  

 биланс успеха, ппрески биланс и ппреску пријаву за утврђиваое ппреза на дпхпдак грађана на 
прихпд пд сампсталних делатнпсти, издате пд стране надлежнпг ппрескпг пргана на шијпј теритприји 
је регистрпвап пбављаое делатнпсти за предхпдне три пбрашунске гпдине (2014., 2015. и 2016. 
гпдину);  

 пптврду ппслпвне банке п пстваренпм укупнпм прпмету на ппслпвнпм – текућем рашуну за 
предхпдне три пбрашунске гпдине (2015, 2016. и 2017. гпдину); 
Укпликп претхпднп наведени дпкументи за предузетника не садрже ппдатке п блпкади за тражени 
временски перипд, ппнуђаш је дужан да дпкаже да није бип у блпкади у ппследое 3 гпдине, кпје 
предхпде месецу у кпме је пбјављен ппзив за ппднпщое ппнуда, прилагаоем и Пптврде Нарпдне 
банке Србије, Пдељеое за принудну наплату, Крагујевац, а кпја ће пбухватити захтевани перипд; 
 
1.2 Дпказ: Да ппнуђаш у ппследоих 6 месеци, кпји предхпде месецу у кпме је пбјављен ппзив за 
ппднпщпое ппнуда није бип у блпкади дпказује се ппднпщеоем Пптврде Нарпдне банке Србије, 
Пдељеое за принудну наплату, Крагујевац п "брпју дана неликвиднпсти". 
 
*Пве дпказе, ппнуђач није у пбавези да дпставља укпликп су ппдаци јавнп дпступни на 
интернет страници АПР-а и Нарпдне банке Србије. У наведенпм случају ппнуђач дпставља 
интернет страницу на кпјпј се тражени ппдаци налазе. 
*У случају ппднпшеоа заједничке ппнуде, задати услпв п неппхпднпм финансијскпм 
капацитету, чланпви групе ппнуђача испуоавају заједнп.  
*Укпликп ппнуђач наступа са ппдизвпђачем, за ппдизвпђача не дпставља тражене дпказе п 
финансијскпм капацитету, већ је дужан је да сам испуни задати услпв. 
 

2.Ппслпвни капацитет, услпви ппд редним брпјем 2. наведен у табеларнпм приказу дпдатних 
услпва, дпказују се на следећи начин :  
 
2.1. Дпказ: 
- Списак  изведених радпва (Прилпг бр.  IX.2 у пвпј кпнк. дпкументацији) на истим или истпврсним 
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радпвима; 
-  Пптврда нарушилаца п реализацији закљушених угпвпра издатих и пптписаних пд стране 
нарушилаца (Прилпг бр. IX.1 у пвпј кпнк. дпкументацији). Пптврде нарушилаца мпгу бити дпстављене 
и на другим пбрасцима кпји садржински пдгпварају пбрасцу Пптврде из пве кпнкурсне 
дпкументације, 
-Фптпкппије угпвпра са  припадајућим евентуалним Анексима и 
-   Фптпкппија прве и ппследое стране (рекапитулација) пкпншаних ситуација за изведене радпве 
 
2.2. Дпказ:  
 
- ISO 9001,  
- ISO 14001,  
- OHSAS 18001,  
- ISO 27001,  
- ISO 37001, 
- ISO 50001. 
 
* У случају ппднпшеоа заједничке ппнуде, чланпви групе ппнуђача заједнп испуоавају задати 
услпв п ппслпвнпм капацитету, укпликп ппнуђач наступа са ппдиизвпђачем, дужан је да сам 
испуни задати услпв п ппслпвнпм капацитету. 
 
3.Технички капацитет, услпви ппд редним брпјем 3. наведен у табеларнпм приказу дпдатних 
услпва, дпказују се на следећи начин:  
 
 Изјава ппнуђаша (пптписана и пверена пешатпм ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм 
пдгпвпрнпщћу пд стране пвлащћенпг лица) кпјпм пптврђује да распплаже захтеваним технишким 
капацитетпм, са кппијама пшитаних важећих сапбраћајних дпзвпла у мпменту птвараоа ппнуда, 
извпд из ппписне листе за 2016.гпдине или важећи Угпвпр п закупу или Угпвпр п лизингу ппреме и 
впзила. 
 
4. Кадрпвски капацитет, услпви ппд редним брпјем 4. наведен у табеларнпм приказу дпдатних 
услпва, дпказују се на следећи начин:  
 
 4.1. Дпказ: Пверени пбрасци IХ.3 и  IХ.4 из кпнкурсне дпкументације  (пптписана и пверена пешатпм 
ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пд стране пвлащћенпг лица) кпјпм пптврђује 
да има у раднпм пднпсу или ангажпване у складу са закпнпм најмаое  10 раднп ангажпваних лица, 
пд шега 
- 1 нпсилац лиценце 400, или 401 или 410 или 411 или 800, кпји ће решеоем бити именпван за 
пдгпвпрнпг извпђача радпва у предметнпј јавнпј набавци 
- минимум  1 диплпмирани инжеоер кпји ппседује важећу лиценцу Инжеоерске кпмпре Србије, 
и тп: лиценцу 430 кпји ће решеоем бити именпван за пдгпвпрнпг извпђача радпва у предметнпј 
јавнпј набавци, 
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- минимум 1 диплпмирани инжеоер кпји ппседује важећу лиценцу Инжеоерске кпмпре Србије, и 
тп: лиценцу 450 или 453 кпји ће решеоем бити именпван за пдгпвпрнпг извпђача радпва у 
предметнпј јавнпј набавци, 
- 1 лице задуженп за безбеднпст и здравље на раду. 
Уз пбразац - изјаву, кпја мпра бити пптписана и пверена, ппнуђаш прилаже и: 
-за лица кпја су у раднпм пднпсу кпд ппнуђаша: Фптпкппија пбразца пријаве ППП ПД1 (извпд из 
ппјединашне ппреске пријаве за ппрез и дппринпсе пп пдбитку) за месец јануар 2018 гпдине, 
-за ангажпвана лица: Фптпкппија угпвпра п раднпм ангажпваоу, 
-за нпсипце лиценци: Фптпкппија лиценце, пптврде п важнпсти лиценце и угпвпра п раднпм 
ангажпваоу, 
-Укпликп Ппнуђаш има заппсленп лице задуженп за ппслпве безбеднпсти и здравља на раду, 
прилаже фптпкппију увереоа п пплпженпм струшнпм испиту и угпвпра п раднпм ангажпваоу. 
-Укпликп Ппнуђаш нема заппсленп лице задуженп за ппслпве безбеднпсти и здравља на раду, 
пптребнп је да дпстави фптпкппију лиценце привреднпг друщтва кпје је ангажпвап на пбављаоу 
ппслпва безбеднпсти и здравља на раду и фптпкппију угпвпра п ангажпваоу. 
Ппнуђаши кпји су регистрпвани у Регистру ппнуђаша кпји впди Агенција за привредне регистре не 
дпстављају дпказе п испуоенпсти услпва из шлана 75. ст. 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН, схпднп шл. 78. ЗЈН. 
 
Ппнуђаш није дужан да дпставља дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама надлежних 
пргана, и тп:  
 
● дпказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН ппнуђачи кпји су регистрпвани у регистру кпји впди 
Агенција за привредне регистре не мпрају да дпставе, јер је јавнп дпступан на интернет 
стреници Агенције за привредне регистре -   www.apr.gov.rs) 
 
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпставља кппију 
електрпнскпг дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски 
дпкумент. 
 
Акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају тражени дпкази, ппнуђаш мпже, уместп 
дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу пверену 
пред судским или управним прганпм, јавним бележникпм или другим надлежним прганпм те 
државе. 
 
Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, нарушилац мпже да прпвери да ли су дпкументи кпјима 
ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране надлежних пргана те државе. 
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V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 
 
1. Критеријум за дпделу угпвпра 
 
Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „Најнижа ппнуђена цена“.  
 
2. Елементи критеријума, пднпснп начин, на пснпву кпјих ће наручилац извршити дпделу угпвпра 
у ситуацији када ппстпје две или више ппнуда са једнаким брпјем ппндера или истпм ппнуђенпм 
ценпм  
 
Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап најппвпљнија биће изабрана 
ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип дужи гарантни рпк. У слушају истпг ппнуђенпг гарантнпг рпка, 
кап најппвпљнија биће изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип краћи рпк за извпђеое 
радпва. 
Укпликп ни накпн примене гпре наведенпг резервнпг елемента критеријума није мпгуће дпнети 
пдлуку п дпдели угпвпра, нарушилац ће угпвпр дпделити ппнуђашу кпји буде извушен путем жреба. 
Жребпм ће бити пбухваћене самп пне ппнуде кпје имају једнаку најнижу ппнуђену цену, исти 
гарантни рпк и исти рпк исппруке. Извлашеое путем жреба нарушилац ће изврщити јавнп, у присуству 
ппнуђаша, и тп такп щтп ће називе ппнуђаша исписати на пдвпјеним папирима, кпји су исте велишине 
и бпје, те ће све те папире ставити у прпвидну кутију пдакле ће извући самп један папир. Ппнуђашу 
шији назив буде на извушенпм папиру ће бити дпдељен угпвпр. Ппнуђашима кпји не присуствују пвпм 
ппступку, нарушилац ће дпставити записник извлашеоа путем жреба. 
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VI ПБРАСЦИ КПЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕП ППНУДЕ 
 
Уз ппнуду, ппнуђаш је дужан да дпстави пптписане и пверене: 

1) Пбразац ппнуде (Пбразац 1); 
2) Пбразац структуре ппнуђене цене, са упутствпм какп да се пппуни (Пбразац 2); 
3) Пбразац трпщкпва припреме ппнуде (Пбразац 3) – није пбавезна; 
4) Пбразац изјаве п независнпј ппнуди (Пбразац 4); 
5) Пбразац изјаве ппнуђаша п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку јавне набавке - шл. 75. и 

76. ЗЈН, наведених пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм (Пбразац 5); 
6) Пбразац изјаве ппдизвпђаша п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку јавне набавке - шл. 

75. ЗЈН, наведених пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм (Пбразац 6). 
 
          7) Пбрасци за дпказиваое дпдатних услпва IX 1-5. 
          8) Банкарску гаранцију за пзбиљнпст ппнуде у висини 5% пд ппнуђене цене; 
          9) Писма п намерама ппслпвне банке п издаваоу банкарске гаранције за ппвраћај аванса, за 
дпбрп изврщеое ппсла и птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку;  
         10)  Пбразац Изјаве ппнуђаша п пбиласку лпкације. 
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ПБРАЗАЦ 1) 
 

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 
 
Ппнуда бр ________________ пд __________________ за јавну набавку радпви ФПАЈЕ НАРПДНПГ 
ППЗПРИШТА –ФАЗА 2 
  
 
1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

Назив ппнуђача:  
 
 

Адреса ппнуђача: 
 

 
 
 

Матични брпј ппнуђача: 
 

 
 

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача 
(ПИБ): 

 

Име пспбе за кпнтакт: 
 

 
 

Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail): 
 

 

Телефпн: 
 

 
 

Брпј рачуна ппнуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра  
 
 

2) ППНУДУ ППДНПСИ:  

 
А) САМПСТАЛНП  

 
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

 
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ 

 
 
Наппмена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, укпликп се 
ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима заједничке ппнуде, укпликп 
ппнуду ппднпси група ппнуђача 
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3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив ппдизвпђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

  
Прпценат укупне вреднпсти набавке 
кпји ће извршити ппдизвпђач: 

 

  
Деп предмета набавке кпји ће 
извршити ппдизвпђач: 

 

 
2) 

 
Назив ппдизвпђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

  
Прпценат укупне вреднпсти набавке 
кпји ће извршити ппдизвпђач: 

 

  
Деп предмета набавке кпји ће 
извршити ппдизвпђач: 

 

 
 
Наппмена:  
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе  ппнуду са 
ппдизвпђачем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели, пптребнп је 
да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг 
ппдизвпђача. 
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4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
Наппмена:  
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе 
заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд места предвиђених у 
табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и 
дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди. 
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5) ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ радпви на ФПАЈЕ НАРПДНПГ ППЗПРИШТА –ФАЗА 2 
 У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ   ЈН бр. 23/2018 
 
 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-пм 
 

 

 
Рпк и нашин плаћаоа (аванс 30% пд угпвпрене цене). 
 
Плаћаое ће се врщити уплатпм на рашун ппнуђаша. Нарушилац се 
пбавезује да радпве из предмета пвпг угпвпра плаћа Извпђашу 
радпва пп следећпј динамици: 
1)аванс у изнпсу пд 30 %  пд вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, у рпку 
пд 45 дана пд дана пптписиваоа угпвпра, а накпк щтп Извпђаш 
радпва дпстави Нарушипцу:  
-предрашун кпји, ппред пснпвних ппдатака, садржи ппдатке из 
шлана 42. Закпна п ппрезу на дпдату вреднпст („Сл. гласник РС“, 
брпј: 84/04, 86/04 (исправка), 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 
(др. закпн), 142/14, 83/15 и 108/16). Предрашун дпставити у три 
примерка, 
-банкарску гаранцију за ппвраћај аванснпг плаћаоа и  
-банкарску гаранцију дпбрп изврщеое ппсла. 
2)пстатак пд 70% пд вреднпсти Угпвпра без ПДВ-а у рпку пд 45 
дана пд дана пријема привремених и пкпншане ситуације, кпја не 
мпже бити маоа пд 10% пд вреднпсти пвпг Угпвпра, пптписане и 
пверене пд стране надзпрнпг пргана и нарушипца и примљенпг 
траженпг средства пбезбеђеоа за птклаоаое грещака у 
гарантнпм рпку. 
 

 

 
Рпк важеоа ппнуде, (мин. 60 дана пд птвараоа ппнуде) 
 

 

 
Рпк за извпђеое радпва, (најдуже 60 радних дана пд дана 
увпђеоа извпђаша у ппсап)  
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Гарантни перипд за радпве, (најмаое 2 гпдине пд дана 
пптписиваоа записника п примппредаји предметних радпва) 
 
 

 
  

 
Местп   изврщеоа радпва 
 

Кикинда, Трг српских 
дпбрпвпљаца 28 

 
 

Датум                                                         Ппнуђаш 
                                                                   М. П.  

_____________________________                                    _____________________________ 
 
 
 
Наппмене:  
Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су тачни 
ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група 
ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из 
групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, 
пптписати и печатпм пверити пбразац ппнуде. 
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2. ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ППНУЂЕНЕ ЦЕНЕ,  
СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ 

 
poz opis radova j.m. količina jed. cena (RSD) ukupno cena (RSD) 

I II III IV V VI 

            

P R E D M E R   I   P R E D R A Č U N 

00-00 RADOVI  RUŠENJA-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA 

00-01 Probijanje otvora  u fasadnom zidu pozorišta debljine 50 cm od opeke i rušenje dela 
konstruktivnih  zidova od opeke, zajedno sa arm. betonskim serklažima, obostrano 

malterisanim ili obloženim keramičkim pločicama, čišdenje i sortiranje upotrebljivog 
materijala, zatim iznošenje na najbližu deponiju. Zid koji se ruši nalazi se između dela koji se 

rekonstruiše i novoprojektovanog foajea. Pre rušenja izvršiti poduhvatanje konstrukcije 
prema zahtevu projekta konstrukcije.  U postojedem zidu oštemati šlic za serklaž u 1/2 

debljine i dužine za po 25 cm vede od širine bududeg otvora, postaviti čelični nosač I 20 i 
izbetonirati gredu u oštemanom šlicu. Kada se prosuši isto ponoviti u drugoj polovini 

debljine zida, kada beton veže oplatu skinuti. Cenom obuhvatiti štemovanje šliceva za 
čelične grede sa obe strane, ugradnju čeličnih nosača i betoniranje grede.  

Obračun po kom otvora. 

    

 Otvor dim 150/260 cm u zidu d= 50 cm. kom 1.00   

00-02 Demontaža unutrašnjih ulaznih drvenih vrata, sortiranje i prenos na mesto koje odredi 
investitor ili na najbližu deponiju van grada. Vrata se nalaze između novoprojektovanih 

toalete i hodnika 
Obračun po komadu bez obzira na dimenziju. 

    

 dvokrilna  vrata kom 1.00     

Ukupno RADOVI  RUŠENJA-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA     00-00   
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01-00 ZIDARSKI RADOVI-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA 

01-01 Malterisanje  zidova od  opeke  i betona  produžnim malterom R.1:3:9 u dva sloja.  Površine  
od armiranog betona  prethodno prskati cementnim mlekom.  

Obračun po  m² površine prema GN. 

    

  m² 227.70   

01-02 Nabavka materijala i popravka cementne košuljice, d=4 cm  u toaletima i hodniku dela 
pozorišta koji se rekonstruiše, ukoliko dode do oštedenja prilikom izvođenja radova. Malter 

za košuljicu se spravlja sa prosejanim šljunkom razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne. 
Obračun po m² košuljice. 

    

  pauš 1.00   

Ukupno ZIDARSKI RADOVI-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA     01-00   

02-00 ČELIČNA KONSTRUKCIJA-FOAJE         

02-01 Nabavka materijala, transport, sečenje i krojenje, izrada, probna montaža u radionici i 
montaža čelične konstrukcije. Sva čelična konstrukcija je od uobičajenih valjanih profila i 

limova kvaliteta  S-235 JR G2. Sva čelična konstrukcija mora biti izradjena u podsklopovima u 
radionici, očišdena i premazana osnovnom zaštitnom bojom- minizirana. U radionici 

proveriti sve dimenzije i izvršiti probne montaže. Nakon transporta na gradilište i izvršene 
montaže i spajanja, sva oštedena mesta ponovo minizirati. cenom obuhvatitit sav potreban 

rad, materijal, alat, opremu kao i pomodni materijal. Bilo koji deo i delovi čelične 
konstrukcije koji se ugradjuje u beton na postavljene anker ploče, mora biti očišden ali ne 

sme biti premazan ničim ni miniziran. Cenom obuhvatiti antikorozivnu i protivpožarnu 
zaštitu i bojenje.Obračun je dat po kg gotove namontirane čelične konstrukcije. 

    

  kg 6,982.80   

Ukupno ČELIČNA KONSTRUKCIJA-FOAJE     02-00   

03-00 TESARSKI RADOVI-FOAJE         



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

                            ГРАД   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Конкурсна документација за јавну набавку  ЈН Бр. 23/2018 

страна 36 од 80 

 

03-01 Izrada daščane oplate za pokrivanje kosog krova i ležedih oluka aluminijumskim ravnim 
limom. Za izradu oplate koriste se OSB ploče debljine d = 15 mm. Preko OSB ploča položiti 

sloj bitumenske hartije i posuti talkom, što ulazi u cenu pozicije.  
Obračun po m²  stvarne površine. 

    

  m² 167.20   

Ukupno TESARSKI RADOVI-FOAJE     03-00   

04-00 BRAVARSKI RADOVI-FOAJE 

04-01 Izrada i montaža visede staklene fasade  izrađene od visokotehnološkog materijala velike 
čvrstine bez unutrašnje konstrukcije, punjenih pur-penom, sa tri dihtung gume. Fasada je 
vertikalna, dimenzija, prema projektu. Zastakljivanje se vrši termopan staklom d=4+12+4, 

otporno na udar i 100% prozračno.  

    

 Krila fasade fiksna. Kompletnu fasadu raditi u svemu prema projektu i nalogu projektanta.  
Proizvođač ventilisane staklene fasade je dužan da prema građevinskom projektu, merama 

na licu mesta i principijelnim detaljima iz projekta koji definišu odnos staklene fasade prema 
prozorima i drugim oblogama fasade i ovim šemama uradi predlog konačne dispozicije, sve 

radioničke detalje tipskog oblaganja i svih ostalih opšivki i dostavi ih projektantu na 
odobrenje. 

Za stabilnost fasade garantuje izvođač. U okviru radioničkog projekta fasade, neophodno je 
dati i način održavanja fasade u fazi na kraju eksploatacije 

Otvaranje prema šemi. 
NAPOMENA: Sve dimenzije proveriti na licu mesta     .  

Obračun po m² komplet fasade. 

    

  m² 71.40   

Ukupno BRAVARSKI RADOVI-FOAJE     04-00   

05-00 BRAVARSKI RADOVI-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA 
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05-01 Nabavka i ugradnja jednokrilnih prozora od aluminijumskih profila. 
Konstrukcija okvira i krila je od eloksiranih aluminijumskih profila u boji po izboru 
projektanta. Otvaranje prema šemi. Sa spoljne strane postavljena je okapnica od 

aluminijumskog lima, sa unutrašnje podprozorska klupica, što je obračunato ovom 
pozicijom. Zastakljeno termoizolacionim staklom debljine d=4+12+4mm.  

NAPOMENA: sve mere proveriti na licu mesta. Radioničke detalje i okov odobrava odgovorni 
projektant.                        

Obračun po komadu prozora sa finalnom obradom. 

    

 Dim 120/180 cm  kom 2.00   

05-02 Pregrade u sanitarnim čvorovima, Konstrukcija pregrada je od aluminijumskih profila 
plastificiranih u tonu po izboru projektanta, RAL,  fiksiranih u bočne zidove preko 

horizontanog nosedeg profila h= 15 cm, bez oslanjanja na pod. Ispuna je od Univera d= 18 
mm. Ispuna pregrada je odignuta od poda za 10 cm. U sklopu pregrada rade se vrata za ulaz 
u sanitarne kabine i fiksne pregrade između kabina.  Pregrade se rade po šemi i detaljima iz 

projekta.  Okov mora biti kompletan, kvalitetan, antikorozivno zaštiden i konstruktivno 
siguran, hromiran, dizajn i boja po izboru projektanta. Kvaka hromirana u obliku kugle, sa 
sistemom za zatvaranje iznutra u obliku reze i sa mogudnošdu otvaranja spolja u slučaju 
potrebe, pomodu specijalnog alata. Pregrade se na gradilište donose finalno obrađene, 

ugrađuju se u suvoj montaži. Za stabilnost pregrade garantuje izvođač.                        Obračun 
po m² pregrada, fiksnih i sa vratima. 

    

  m² 30.00   

Ukupno BRAVARSKI RADOVI-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA     04-00   

06-00 LIMARSKI RADOVI-FOAJE         

06-01 Pokrivanje kosog krova aluminijumskim ravnim limom d=1 mm. Pokriva se preko daščane 
podloge i sloja ter papira što se posebno plada.  Ovom pozicijom su obuhvadene sve opšivke 
na spoju ravnog krova međusobno i sa drugim elementima- kanali, zidovi, nede se posebno 

obračunavati.  
Obračun po  m² stvarne površine krova sa finalnom obradom.  
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  m² 176.00   

06-02 Izrada i montaža ležedih oluka i opšivke nadzidaka od aluminijumskog ravnog lima d= 0,60 
mm, bojenog u tonu po izboru projektanta, razvijene širine 140 cm. 

Obračun po m' dužine sa finalnom obradom. 

    

  m' 20.90   

06-03 Izrada i montaža oluk vertikala od aluminijumskog ravnog lima d= 0,60 mm, bojenog u tonu 
po izboru projektanta, prečnika 120  mm. 

Obračun po m' dužine sa finalnom obradom. 
 

    

  m' 13.20   

06-04 Izrada i montaža kazančida za vodu na ulivu u oluk vertikalu, od aluminijumskog ravnog lima 
d= 0,60 mm, bojenog u tonu po izboru projektanta. 

Obračun po kom kazančida. 

    

  kom 2.00   

06-05 Opšivanje nadzidaka neprohodnok krova aluminijumskim ravnim limom d= 0,60 mm, 
bojenog u tonu po izboru projektanta. razvijene širine 50 cm.  Raditi po detalju.                                  

Obračun po m' opšivke. 
 

    

  m' 64.90   

Ukupno LIMARSKI RADOVI-FOAJE     06-00   

            

07-00 FASADERSKI RADOVI-FOAJE         
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07-01 Obloga fasadnih površina  cementnim pločama tipa eternit ili  sličnog kvaliteta, na tipskoj 
ventiliranoj podkonstrukciji, dimezija, slog i boja ploča po detaljima projekta.  

Izvođač fasadne obloge je dužan da prema građevinskom projektu, merama na licu mesta i 
principijelnim detaljima iz projekta koji definišu odnos fasade prema otvorima  uradi predlog 

konačne dispozicije ploča, izvođački projekt fasade, plan montaže,  sve radioničke detalje 
tipskog oblaganja i svih ostalih opšivki i dostavi ih projektantu na odobrenje. Obloga je 

izvedena tako da između termoizolacije i spoljnje obloge ostaje ventilisani vazdušni. Ovom 
pozicijom obračunata je i obloga stubova i ramova na fasadi. 

Cenom fasadne obloge obuhvatiti sve opšivke oko otvora, prema tipskim detaljima 
proizvođača fasadne obloge. 

Za stabilnost fasade garantuje izvođač. U okviru radioničkog projekta fasade, neophodno je 
dati i način održavanja fasade u toku eksploatacije.  

Obračun po m² površine fasadne obloge od eternit ploča, bez razvijanja. 

     

  m² 249.48   

07-02 Izrada fasadne montažno-demontažne skele sa zaštitnom mrežom. Radi se u svemu prema 
statičkom računu, detaljima i HTZ uslovoma. 
Obračun po m² površine fasade prema GN. 

 
 
 
 
 
 
  

    

  m² 291.60   

Ukupno FASADERSKI RADOVI-FOAJE     07-00   

            

08-00 IZOLATERSKI RADOVI-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA 
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08-01 Hidroizolacija mokrih čvorova, sistem “mapelastik” sa uloškom od staklene mrežice. Radi se 
preko čvrste podloge. 

Po obimu izvesti holkel visine do 1/2 pločice  cca 10-12 cm. Svi prodori kroz izolaciju oko 
instalacija se obrađuju poliazbitolom u dva sloja tako što se nanese prvi sloj i utisne mrežica, 

drugi sloj se nanosi posle 24 časa. Posebno dobro obraditi otvor u ravni  termoizolacije. 
Preko hidroizolacije postavljaju se keramičke pločice u lepku  “mapei”, što se posebno 

obračunava. 
Obračun po  m² hidroizolacije bez razvijanja holkela. 

    

  m² 41.80   

      

            

Ukupno IZOLATERSKI RADOVI-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA     08-00   

09-00 STOLARSKI RADOVI-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA     

09-01 JEDNOKRILNA VRATA 
Radi se od PVC profila, sa prekinutim termičkim mostom. Okov je prema specifikaciji 

proizvođača. 
Detalji u svemu prema proizvođaču i izboru investitora.  

Otvaranje prema šemi. 
NAPOMENA: Sve dimenzije proveriti na licu mesta                    Obračun po kom vrata sa 

finalnom obradom. 

    

 Dim. 90/210 cm kom 3.00   

Ukupno STOLARSKI RADOVI-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA     09-00   

            

10-00 KERAMIČARSKI RADOVI-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA 

10-01 Oblaganje zidova  zidnim keramičkim pločicama I klase, dimenzija, slog i boja po izboru 
projektanta. Pločice se polažu u lepku preko maltera. Sve fuge fugovati masom za fugovanje 

u boji pločica. 
Oblažu se zidovi  prema projektu.  

Obračun po  m² prema GN. 
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  m² 86.90   

10-02 Oblaganje podova  u objektu koji se rekonstruiše u delu toaleta, prostorije 1 i 3 prema 
projektu, protivkliznim nepoliranim keramičkim pločicama, dimenzija, slog i boje po izboru 
projektanta. Ploče se polažu u lepku preko cementne kosuljice. Sve fuge fugovati masom za 

fugovanje u boji pločica. Uz zid izvesti sokl od visine 10 cm, što ulazi u cenu.  
Obračun po m². 

 
 
 
 
 
 

    

  m² 39.60   

Ukupno KERAMIČARSKI RADOVI-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA     10-00   

            

11-00 MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA 

11-01 Bojenje zidova preko maltera ili  gips ploča poludisperzivnim bojama. Sve površine 
prethodno gletovati, što ulazi u cenu. Ton boje po izboru projektanta. Materijal primeniti po 

uputstvu proizvođača. 
Obračun po m²  

 
. 

    

  m² 302.50   

11-02 Bojenje plafona preko maltera poludisperzivnim bojama. Sve površine prethodno gletovati, 
što ulazi u cenu. Ton boje po izboru projektanta. Materijal primeniti po uputstvu 

proizvođača. 
Obračun po m²  

 

    

  m² 86.90   
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Ukupno MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA     11-00   

            

12-00 SANITARNI OBJEKTI-REKONSTRUKCIJA POZOTIŠTA     

12-01 Nabavka i montaža kompletne konzolne klozetske šolje od fajansa prve klase sa svim 
potrebnim priborom :  sa  vodokotlidem  plastificirnom  drvenom   daskom sa poklopcem i 

laganim spuštanjem i držačem  za toalet papir. Za  vezu  sa  odvodom  montirati cev  
odgovarajudeg  prečnika . Po  montaži  ispitati  ispravnost  klozeta. Plada se  po kom.  

komplet  montiranog WC-a. 

        

  Donji  odvod kom 4     

  WC  šolja  za  invalide  sa  potrebnim  držačima kom 1     

12-02 Nabavka  i  montaža  umivaonika  od  fajansa  prve  klase. Montažu  izvesti  na  0.80 m1 od  
kote poda . Dovod  preko  poniklovanog  sifona ø 32 mm. Na  umivaoniku  montirati   
poniklovanu  rešetku  za  odvodni  ventil . Plada  se  po  kom.  ispravno  motiranog 

umivaonika  po  gornjem  opisu. 

       

  -umivaonik  500/400  kom 6     

  Umivaonik    za  invalide  sa  potrebnim  držačima   kom 1     

12-03 - Stojeda jednoručna slavina za umivaonik, hromirana sa   mešačem za toplu i  hladnu vodu,  
zajedno sa pripadajudim priborom  i  priključkom  na  protočni  bojler.                   Plada se po 

kom. 

kom 7     

12-04 -Nabavka i montaža etažera od fajansa bele     boje ili u tonu po izboru Investitora. kom 7     

12-05 -Nabavka i montaža ogledala kom 7     

12-06 -Nabavka i montaža  držača  papira kom 7     

12-07 Nabavka  I  montaža  fena  za  sušenje  ruku. kom 3     

12-08 Nabavka  i  montaža  električnih  bojlera.        

  Bojler protočni od  10 litara. kom 8     

Ukupno SANITARNI OBJEKTI-REKONSTRUKCIJA POZOTIŠTA     12-00   
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13-00 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE-REKONSTRUKCIJA POZOTIŠTA   

13-01 SVETILJKE     

- Tip 10 Ugradna fluo svetiljka za spušteni plafon, dim 600x600, sa sjajnim rasterom i 
aluminijumskim okvirom, tip  ARCO DL  4x14W, G5, IP40, 230V proizvođača BUCK ili 

ekvivalent. Svetiljka se montira u kompletu sa elektronskim priborom. 

kom 8.00   

- Tip 11 Plafonski nadgradni LED panel slična tipu KNC5-12, ø170mm, 12W, 4000K, IP54, 
proizvođač BB Link ili ekvivalent. 

Svetiljka se postavlja u mokrim čvorovima i u kabinama WC. 

kom 10.00   

- Tip 12 Zidna nadgradna LED svetiljka slična tipu INDEX  564mm; 30W, 4000K u zaštiti IP42, 
proizvođač BUCK ili ekvivalent. Svetiljka se postavlja u prvom delu prostora mokrih čvorova 

iznad ogledala (umivaonika). 

kom 7.00   

Ukupno ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE-REKONSTRUKCIJA POZOTIŠTA 13-00   

14-00 TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE-REKONSTRUKCIJA POZOTIŠTA 

 OBJEKAT:  FOAJE POZORIŠTE KIKINDA - UNUTRAŠLJNE INSTALACIJE 

 1. Strukturni kablovski sistem (telefonska i lokalna računarska mreža)   

14-01 Metalni 19" "rack" razvodni telekomunikacioni orman (BD) sličan tipu W6412, Netiks, 
600x450x650mm, visine 12U, za montažu na zid pri plafonu, u kompletu sa elementima za 
prihvat: U/FTP kablova od priključnica RJ-45  (1x 19" “patch” panel 1U sa 24 STP RJ45  cat  

6A  konektora i 1x nosač kablova sa obujmicama) i telefonske instalacije (19" “patch” voice 
panel 1U sa 25 RJ45  cat  3  konektora i 1x nosač kablova sa obujmicama). U sastav ormana 
ulazi i razvodni panel sa 5 utičnica za napajanje 220V, ventilator panel sa 1 ventilatorom za 
hladjenje i pripadajudi  prespojni kablovi. Kapacitet ormana je dimenzionisan i za smeštaj 

aktivne telekomunikacione opreme i UPS uredjaja. Orman se uzemljuje na sistem sabirnog 
uzemljenja u objektu. 

    

 Nabavka, isporuka i montaža. kom. 1   

14-02 HF energetski kabl sličan tipu N2XH 3x1,5mm
2
 za napajanje centralnih uredjaja.     

 Nabavka, isporuka i polaganje u cev. met. 22   

14-03 Provodnik sličan tipu N2XH 1x16mm
2
 za povezivanje BD ormana na najbliže uzemljenje.     

 Nabavka, isporuka i polaganje u cevi. met. 20   
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14-04 Bezhalogena rebrasta cev Ø25/18mm.     

 Nabavka, isporuka i ugradnja u zid-tavanicu. met. 33   

14-05 Ostali  nepredviđeni radovi i sitan potrošni materijal. pauš.    

14-06 Završno ispitivanje instalacije i puštanje u rad od strane isporučioca opreme. Izdavanje 
odgovarajudih atesta, obuka korisnika, puštanje u ispravan rad.  

pauš.    

14-07 Nadzor nad izvođenim radovima. pauš.    

14-08 Izrada projekta izvedenog objeklta. pauš.    

 2. Stabilna instalacija za dojavu požara     

14-09 Konvencionalna modularna protivpožarna centrala slična tipu CCD-104, DETNOV kapaciteta 
4 konvencionalne zona (linije) sa po 32 detektora po zoni. Relejni izlazi za alarm i smetnju, 2 

nadzirana sirenska izlaza sa podesivim kašnjenjem (0-10 minuta), 24VDC izlaz na centrali, 
test mod rada sa auto- reset funkcijom, u kudištu za montažu na zid dimenzija 
443x268x109mm. Poseduje EN 54-2, 4 standard.Poseduje EN 54-2, 4 standard. 

  

    

 Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje na kablovsku instalaciju i programiranje. kom 1   

14-10 Modul kartica sa 4 relejna izlaza (30VDC/10A), do 3 kartice se mogu vezati na centralu, 
podesivo vreme kašnjenja za aktiviranje relejnih izlaza (0-10 minuta) slična tipu TRD-100, 

DETNOV.  
  

    

 Nabavka, isporuka i montaža i montaža u PPC kom. 1   

14-11 Konvencionalni optičko / termomaksimalni (58
0
C) / termodiferencijalni detektor požara, 

kompenzacija uticaja prašine, zaštita od ulaska prašine i insekata sličan tipu DOTD-230, 
DETNOV u kompletu sa podnožjem slično tipu Z-200, DETNOV. Poseduje EN 54-5, 7 

standard.  

    

 Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju. kom 2   

14-12 Dodatno podnožje za automatski detektor požara predviđeno za OG instalaciju slično tipu 
STD-200, DETNOV. 
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 Nabavka, isporuka i montaža na tavanicu. kom 4   

14-13 2 rezervne akumulatorske baterije kapaciteta 12V/7Ah za napajanje u slučaju nestanka 
mrežnog napona. 

    

 Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju. kom 1   

14-14 Glasovni komunikator sličan tipu DT-1, SATEL, 2 govorne poruke, 6 telefonskih brojeva, 
mogudnost slanja kodovanih dojava na monitorig centar. 

    

 Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje na kablovsku instalaciju i programiranje. kom 1   

14-15 Instalacioni kabl sličan tipu J-H(St)H 1x2x0,8mm.     

 Nabavka, isporuka i polaganje u cevi. met. 30   

14-16 HF energetski kabl sličan tipa N2XH 3x1,5mm
2
 za napajanje centrale.     

 Nabavka, isporuka i polaganje u cev. met. 20   

14-17 Bezhalogena rebrasta cev prečnika 16/11mm.     

 Nabavka, isporuka i ugradnja u zid-tavanicu. met. 15   

14-18 Bezhalogena rebrasta cev Ø32/25mm.     

 Nabavka, isporuka i ugradnja u zid-tavanicu. met. 10   

14-19 Isporuka materijala i izrada prodora između protivpožarnih sektora korišdenjem 
vatrozaštitne mase za popunu tipa CP 615 i vatrozaštitne pene tipa CP 620 proizvođača Hilti-

Galeb group ili sl. 

kg. 0.50   

 Završna električna merenja na kablovima (otpor izolacije, preslušavanje i ispitivanje parica 
na prekid i kratak spoj). 

pauš.    

14-20 Završno ispitivanje instalacije i puštanje u rad od strane isporučioca opreme. Izdavanje 
odgovarajudih atesta, obuka korisnika, puštanje u ispravan rad.  

pauš.    

14-21 Izrada oznake za svaki javljač na papiru koji smestiti u trajnu oblogu kroz koju se vidi adresa, 
koj se kači na svaki javljač orijentacionih dimenzija 5x2cm. 

pauš.    

14-22 Ostali  nepredviđeni radovi i sitan potrošni materijal. pauš.    
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14-23 Nadzor nad izvođenim radovima. pauš.    

14-24 Izrada projekta izvedenog objekta. pauš.    

Ukupno TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE-REKONSTRUKCIJA POZOTIŠTA 14-00   

15-00 MAŠINSKE INSTALACIJE-REKONSTRUKCIJA POZOTIŠTA     

 ВЕНТИЛАЦИЈА ТПАЛЕТА     

15-01 Набавка, исппрука и уградоа каналскпг вентилатпра тип  TD-1000/200 Silent, прпизвпд, 
S&P“ ( или пдгпварајуће) за вентилацију тпалета. 

    

 Sistem V2     

 Прптпк ваздуха: 780 m3/h     

 Наппр: 100Pa     

 Напајаое: 230V; 1Ph; 50Hz     

 Снага: 120W кпм 1   

15-02 Набавка исппрука и мпнтажа алуминијумске преструјне рещетке са кпнтра рампм за 
уграднју у врата. 

    

 Прпизвпђаш: Клима ппрема или пдгпварајуће   

 Тип: OAS-R 525x225 кпм 2   

15-03 Набавка исппрука и мпнтажа  вентилаципнпг вентила за пдвпд ваздуха кпји се састпји 
пд рама са заптивашем на пбпду, регулаципнпг диска са навпјнпм щипкпм и наврткпм 
и мпнтажнпг рама. Видлјиви делпви израђени пд шелишнпг лима са електрпстатишки 

нанесеним премазпм RAL 9010  дебљине 60 µm, щипка и мпнтажни рам пд 
ппцинкпванпг шелика 

    

 Прпизвпђаш: Клима ппрема или пдгпварајуће   

 Тип: ZOV-125 кпм 9   

15-04 Набавка, исппрука и уградоа фиксних прптив кищних жалузина са мрежицпм.     

 Прпизвпђаш: Аерпграми или пдгпварајуће    

 Тип: BNJK 500x300 kom. 1   
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15-05 Израда и мпнтажа ваздущних канала за климатизацију и вентилацију пд ппцинкпванпг 
лима. Минимална кплишина цинка 275g/m². Дебљине лима за правпугапне канале пд 
ппцинкпванпг лима извести према  DIN 1946 и SRPS C.B4.081/52 према дужпј страни 

канала и тп: 

    

 "дп 250 mm         д = 0,5 mm 
пд 250-999 mm  д = 0,75 mm 

Прекп 1000 mm   д = 1,00-1,25 mm. 
На свим каналима шија щирина прелази 500mm изврщити укрућеоа да би се избегла 

бука." 

    

 Спајаое лимених канала и фазпнских делпва врщи се ппмпћу ппцинкпваних "МЕZ" 
прпфила. Пвпм ставкпм су пбухваћени прелазни кпмади, кплена, рашве, фазпнски 

елементи, силикпн за заптиваое и сав ппмпћни мпнтажни материјал. 
Пбрашунати пп килпграму уграђенпг  канала са прирубницама.  

kg 220   

15-06 Сппјни и заптивни елементи, прибпр за мпнтираое канала и тп: пбујмице и нпсаши, 
вијци, заптиваши, навпјне щипке и кпнзпле, кап и пстали ситан материјал. Плаћа се 35% 

пд вреднпсти предхпдне ппзиције. 

% 35   

15-07 Набавка, исппрука и мпнтажа  флексибилних неизплпваних црева за развпд ваздуха.     

 Ø200 m 2   

 Ø125 m 20   

 РАДИЈАТПРСКП ГРЕЈАОЕ     

15-08 Набавка, исппрука и уградоа радијатпрских вентила са термпглавпм и израда 
радијатпрских веза DN15 PN6. Тип TS прпизвпђаша HERZ или пдгпварајуће. 

кпм 2   

15-09 Набавка, исппрука и уградоа рушнпг радијатпрских вентила са израдпм радијатпрских 
веза DN15 PN6. Тип GP прпизвпђаша HERZ или пдгпварајуће. 

кпм 2   

15-10 Набавка, исппрука и уградоа радијатпрских навијака и израда радијатпрских веза 
DN15 PN6. Тип RL-1 прпизвпђаша HERZ или пдгпварајуће. 

кпм 4   
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15-11 Набавка, исппрука и уградоа кптлпвских славина за пуоеое и пражоеое инсталације 
впдпм. DN15. 

кпм 4   

15-12 Набавка, исппрука и уградоа радијатпрскпг сета за алуминијумске радијатпре кпји 
садржи две редукције са левим навпјем пд 1" и две редукције са десним навпјем 1". 

Унутращои навпј кпд свих редукција је 1/2". Сет садржи и пдзрашну славиницу пд 
1/2"и шеп пд 1/2". 

кпмпл 4   

15-13 Набавка, исппрука и уградоа кпнзпла и пдстпјника за мпнтажу радијатпра. кпмпл 4   

15-14 Набавка, исппрука и уградоа бакарних цеви за извпђеое инсталације грејаоа.     

15-15 Ø-18x0,9 m 20   

15-16 За сппјни и заптивни материјал, гас, електрпде, држаше и кпнзпле, клизне и шврсте 
ташке кап и сав фитинг предвиђа се изнпс 50% пд претхпдне ппзиције. 

% 0.5   

15-17 Фарбаое цевне мреже радијатпрскпг грејаоа заврщним лакпм птппрним дп 120°C. m2 2.5   

Ukupno MAŠINSKE INSTALACIJE-REKONSTRUKCIJA POZOTIŠTA 15-00   

 
  

      

      

    R E K A P I T U L A C I J A 

    

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    00-00 RADOVI  RUŠENJA-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA 
    

  

    01-00 ZIDARSKI RADOVI-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA 

              
02-00 ČELIČNA KONSTRUKCIJA-FOAJE         
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03-00 TESARSKI RADOVI-FOAJE         

 

 

    04-00 BRAVARSKI RADOVI-FOAJE 

                
05-00 BRAVARSKI RADOVI-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA     

 

 

    06-00 LIMARSKI RADOVI-FOAJE         

            
07-00 FASADERSKI RADOVI-FOAJE 

                
08-00 IZOLATERSKI RADOVI-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA     

  

    09-00 STOLARSKI RADOVI-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA     

  

    10-00 KERAMIČARSKI RADOVI-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA     

  

    11-00 MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI-REKONSTRUKCIJA POZORIŠTA   

  

    12-00 SANITARNI OBJEKTI-REKONSTRUKCIJA POZOTIŠTA     

  

    13-00 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE-REKONSTRUKCIJA POZOTIŠTA   

  

    14-00 TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE-REKONSTRUKCIJA POZOTIŠTA   

  

    15-00 MAŠINSKE INSTALACIJE-REKONSTRUKCIJA POZOTIŠTA 

              

 

 

    UKUPNO GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI 
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Упутствп за пппуоаваое пбрасца структуре цене:  
  
Ппнуђаш треба да пппуни пбразац структуре цене на следећи нашин: 
-   у кплпни 5. уписати кпликп изнпси јединишна цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
-  у кплпни 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и тп такп щтп ће ппмнпжити јединишну цену без ПДВ-а 
(наведену у кплпни 5.)  са траженим кплишинама (кпје су наведене у кплпни 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 
-   
На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-пм. 
                                                                                                                             ППНУЂАЧ 
 Местп и датум:                                              
                                                                                                                (пптпис пвлащћенпг лица) 
     
                     М.П. 
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(ПБРАЗАЦ 3) 

 ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 
 
У складу са шланпм 88. став 1. ЗЈН, ппнуђаш ____________________________ , дпставља укупан изнпс 
и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде, какп следи у табели: 

ВРСТА ТРПШКА ИЗНПС ТРПШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА 
ППНУДЕ 

 

 
Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд 
нарушипца накнаду трпщкпва. 
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац је 
дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са 
технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм 
да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди. 

 

Наппмена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп. 

 

 

Датум: М.П. Пптпис ппнуђаша 
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(ПБРАЗАЦ 4) 
 
 

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 
 

У складу са шланпм 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив ппнуђаша) 
даје:  
 
 

ИЗЈАВУ  
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку јавне 
набавке радпви на ФПАЈЕ НАРПДНПГ ППЗПРИШТА -ФАЗА 2  ЈН 23/2018, ппднеп независнп, без 
дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Пптпис ппнуђаша 
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(ПБРАЗАЦ 5) 
 

 
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ППНУЂАЧА  П ИСПУОЕНПСТИ ПБАВЕЗНИХ И ДПДАТНИХ УСЛПВА 

 ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
 

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша, дајем следећу 
    
 

И З Ј А В У 
 
Ппнуђаш  _____________________________________________ у ппступку јавне набавке радпви на 
ФПАЈЕ НАРПДНПГ ППЗПРИШТА-ФАЗА 2  ЈН 23/2018, испуоава све услпве из шл. 75. и 76. ЗЈН, 
пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп: 
 

1) Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар (шл. 75. ст. 
1. таш. 1) ЗЈН); 

2) Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да нису псуђивани за кривишна дела прптив привреде, кривишна 
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре 
(шл. 75. ст. 1. таш. 2) ЗЈН); 

3) Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије (или стране државе када има седиште на оенпј теритприји) (шл. 75. ст. 1. таш. 
4) ЗЈН); 

4) Ппнуђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и нема забрану пбављаоа делатнпсти 
кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде за предметну јавну набавку (шл. 75. ст. 2. ЗЈН); 
 

5) Ппнуђач испуоава дпдатне услпве: 
 
1.Финансијски капацитет: 
 
1.1.Да је ппнуђаш у претхпдне три пбрашунске гпдине (у 2014., 2015. и 2016. гпдини) пстварип 
ппслпвни прихпд у минималнпм укупнпм изнпсу пд 30.000.000,00 динара  без ПДВ-а);  
1.2.  Да ппнуђаш у ппследоих 6 месеци, кпји предхпде месецу у кпме је пбјављен ппзив за 
ппднпщрое ппнуда није бип у блпкади  
 
2. Ппслпвни капацитет: 

 
2.1.  Да је Ппнуђаш у перипду пд 3 (три) гпдине кпје предхпде гпдини пбјављиваоа ппзива за 
ппднпщеое ппнуда и тп у 2015., 2016. и 2017. гпдини извеп исте или истпврсне радпве (има 
референце), кпји чине предмет пве јавне набавке,  у укупнпј вреднпсти пд минимум 
30.000.000,00 динара без ПДВ-а). Кап референтни радпви признају се искљушивп исти или 
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истпврсни радпви кпји су предмет пве јавне набавке. 
 
2.2. Да ппнуђаш има уређенп ппслпваое пп принципима стандарда: 
- ISO 9001,  
- ISO 14001,  
- OHSAS 18001,  
- ISO 27001,  
- ISO 37001, 
- ISO 50001. 
 
 3. Технички капацитет:  
3.1. Камипн КИПЕР 3Т – 1 кпм 
3.2. Кпмбинпвани камипнет за превпз радника и маое кплишине пптребнпг материјала – 1 кпм 
3.3. Мещалица за бетпн  – 1 кпм 
3.4.  Цеваста фасадна скела – 200 м2 
 
 4.  Кадрпвски капацитет 
 
4.1. Да на дан ппднпщеоа ппнуде има минимум 10 раднп ангажпваних лица, угпвпрпм п раду или 
некпм другпм врстпм угпвпра у складу са важећим Закпнпм п раду пд кпјих најмаое: 
- 1 нпсилац лиценце 400, или 401 или 410 или 411 или 800, кпји ће рещеоем бити именпван за 
пдгпвпрнпг извпђаша радпва у предметнпј јавнпј набавци 
- минимум  1 диплпмирани инжеоер кпји ппседује важећу лиценцу Инжеоерске кпмпре Србије, 
и тп: лиценцу 430 кпји ће рещеоем бити именпван за пдгпвпрнпг извпђаша радпва у предметнпј 
јавнпј набавци, 
- минимум 1 диплпмирани инжеоер кпји ппседује важећу лиценцу Инжеоерске кпмпре Србије, и 
тп: лиценцу 450 или 453 кпји ће рещеоем бити именпван за пдгпвпрнпг извпђаша радпва у 
предметнпј јавнпј набавци, 
- 1 лице задуженп за безбеднпст и здравље на раду. 
 
 
Местп:_____________                                                                Ппнуђаш: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 
 
Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм, на кпји нашин сваки 
ппнуђаш из групе ппнуђаша изјављује да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) 
ЗЈН, а да дпдатне услпве испуоавају заједнп 
 
 

VII МПДЕЛ УГПВПРА 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТПНПМНА ППКРАЈИНА ВПЈВПДИНА 
Град  КИКИНДА 
БРПЈ: _________________ 
ДАНА: ________________. гпдине 
КИКИНДА 
 

М П Д Е Л   У Г П В П РА 
 

Закљушен дана ______________. гпдине, између: 
 
Град  Кикинда, са седищтем у Кикинди, Трг српских дпбрпвпљаца 12,   
ПИБ: 100511495, Матишни брпј: 08176396,  
кпју заступа Павле Маркпв, градпнашелник  (у даљем тексту: Наручилац)        и 
 
_______________________________, са седищтем у _________________, улица _____________,  
ПИБ: _______________, Матишни брпј: ___________________  
Брпј рашуна:________________, Назив банке: 
кпга заступа ________________, директпр (у даљем тексту: Извпђач). 
 
ПРЕДМЕТ УГПВПРА: 
ФПАЈЕ НАРПДНПГ ППЗПРИШТА- ФАЗА 2 ЈН 23/2018 

        Угпвпрне стране су се сппразумеле п следећем: 
 
Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују: 
- да је Нарушилац на пснпву шлана 32. и 61. Закпна п јавним набавкама («Сл. гласнику РС» брпј 
124/2012, 14/2015, 68/2015) и Ппзива за ппднпщеое ппнуда за јавну набавку  ФПАЈЕ НАРПДНПГ 
ППЗПРИШТА- ФАЗА 2    спрпвеп птвпрени ппступак јавне набавке радпва према кпнкурснпј 
дпкументацији  
- да је Нарушилац у складу са шланпм 108. Закпна п јавним набавкама дпнеп Пдлуку п дпдели 
угпвпра Извпђашу, брпј: _____ пд ________ 2018.   гпдине (пппуоава Нарушилац) 
- да је Извпђаш нпсилац заједнишке ппнуде групе ппнуђаша брпј____, шији су шланпви групе 
следећи: 
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 
______________, МБ ___________, кпје заступа директпр_________________________________. 
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 
______________, МБ ___________, кпје заступа директпр_________________________________. 
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 
______________, МБ ___________, кпје заступа директпр_________________________________. 
(пппуоава се самп у слушају заједнишке ппнуде; навести све шланпве групе ппнуђаша према 
наведенпм мпделу угпвпра) 
- да је група ппнуђаша пре закљушеоа пвпг угпвпра дпставила Сппразум п заједнишкпм изврщеоу 
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јавне набавке брпј_________ пд _________ гпдине, кпјим је прецизирана пдгпвпрнпст свакпг 
ппнуђаша из групе ппнуђаша  за изврщеое угпвпра и кпја је саставни деп пвпг Угпвпра. 
 
Да је Извпђаш  делимишнп изврщеое набавке ппверип ппдизвпђашу/има: 
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 
______________, МБ ___________, кпје заступа директпр_________________________________ 
активнспти из набавке кпји ће изврщити ______________________________________ и _______% 
пд укупне вреднпсти Ппнуде. 
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 
______________, МБ ___________, кпје заступа директпр_________________________________ 
активнспти из набавке кпји ће изврщити ______________________________________ и _______% 
пд укупне вреднпсти Ппнуде. 
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 
______________, МБ ___________, кпје заступа директпр_________________________________, 
активнспти из набавке кпји ће изврщити ______________________________________ и _______% 
пд укупне вреднпсти Ппнуде. 
(пппуоава се самп у слушају  ппнуде са ппдизвпђашем/има; навести све ппдизвпђаше кпјима је 
ппверенп делимишнп изврщеое набавке). 
                                                                     
 

Члан 1. 
         Предмет  Угпвпра је Извпђеое радпва на ФПАЈЕ НАРПДНПГ ППЗПРИШТА- ФАЗА 2   и ближе је 
пдређен прихваћенпм Ппнудпм Извпђаша брпј_____пд _______2018. гпдине, кпја је саставни деп 
пвпг Угпвпра, инвестиципнп-технишкпм дпкументацијпм пп кпјпј се извпде радпви и пвим 
Угпвпрпм. 
          Ради изврщеоа радпва кпји су предмет Угпвпра Извпђаш се пбавезује да пбезбеди радну 
снагу, материјал, грађевинску и другу ппрему, изврщи грађевинске, грађевинскп- занатске и 
припремнп заврщне радпве, кап и све другп неппхпднп за пптпунп изврщеое радпва кoји су 
предмет пвпг Угпвпра. 

 
Члан 2. 

            Угпвпрне стране утврђују да цена за извпђеое радпва из шлана 1. Пвпг Угпвпра изнпси 
укупнп _______________динара без ПДВ-а,  пднпснп __________________ динара са ПДВ-пм. 
            Вреднпст ПДВ-а изнпси _______________ динара. 
 
Пбавезе кпје дпспевају у нареднпј бучетскпј гпдини пднпснп у 2018.гпдини ће бити реализпване 
највище дп изнпса средстава кпја ће бити пдпбрена у тпј бучетскпј гпдини,пднпснп кпја су 
предвиђена у финансијскпм плану Нарушипца. 
 
            Извпђаш је дужан да приликпм издаваоа рашуна ппступи у складу са шланпм 10. став 2. 
ташка 3. Закпна п ппрезу на дпдату вреднпст („Сл. гласник РС“ бр.84/2004, 86/2004-испр.., 61/2005, 
61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014-усклађени дин. изн., 68/2014-др. Закпн, 142/2014, 5/2015-
усклађени дин. изн., 83/2015 и 5/2016-усклађени дин. изн.). 
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 Вреднпст радпва из става 1. пвпг шлана дпбијена је на пснпву кплишина и јединишних цена 
из усвпјене Ппнуде Извпђаша. 
 Јединише цене  из става 3. пвпг шлана су фиксне дп заврщетка радпва. 
           Стварна вреднпст радпва и услуга ближе пписаних у шлану 1. пвпг Угпвпра биће утврђена на 
пснпву стварнп изведених кплишина радпва, кпје су утврђене у грађевинскпј коизи, и јединишних 
цена из усвпјене Ппнуде. 
             Извпђаш мпже угпвпрене кплишине да меоа уз писмену сагласнпст Нарушипца, с тим щтп 
укупна вреднпст угпвпрених радпва из пснпвнпг угпвпра пстаје непрпмеоена.  
            Псим вреднпсти рада, дпбара и услуга неппхпдних за изврщеое Угпвпра, цена пбухвата и 
трпщкпве прганизације градилищта, псигураоа,  припремних радпва, ппмпћних материјала и 
ппреме, трпщкпве пд 10% кпнтрплних испитиваоа пп налпгу надзпрнпг пргана, трпщкпве 
издаваоа средстава пбезбеђеоа  и све пстале зависне трпщкпве Извпђаша. У цену је урашуната и 
привремена сабраћајна сигнализација (укпликп је пптребна). 
 

 
Члан 3.            

              Угпвпрне стране су сагласне да се плаћаое пп пвпм Угпвпру изврщи на следећи нашин: 
- 30% - аванснп, у рпку дп 45 (шетрдесетпет) дана пд дана пптписиваоа угпвпра, накпн щтп 
Ппнуђаш преда Нарушипцу:  
а)  банкарску гаранцију за ппвраћај аванснпг плаћаоа; 
б)  банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла;  
ц)  пплису псигураоа; 
такп щтп ће се изнпс сваке привремене ситуације умаоити сразмернп прпценту примљенпг 
аванса, дп кпнашнпг урашунаваоа уплаћенпг аванса.   
 
- 70% укупне вреднпсти Угпвпра у рпку дп 45 (шетрдесетпет) дана пд дана исппстављена 
привремених ситуација и пкпншане ситуације, сашиоене на пснпву пверене грађевинске коиге 
изведених радпва и јединишних цена из усвпјене ппнуде са предмерима и предрашунима радпва 
из шлана 1.  пвпг Угпвпра, пверених пд стране струшнпг надзпра уз важећу банкарску гаранцију за 
дпбрп изврщеое ппсла и пплису псигураоа. 
       Вреднпст пкпншане ситуације не мпже бити маоа пд 10% пд вреднпсти угпвпра без ПДВ-а. 
       Пкпншана ситуација ће бити плаћена накпн сашиоенпг пптписанпг и пверенпг Записника п 
примппредаји радпва и дпстављене банкарске гаранције за дпбрп изврфщеое ппсла. 
 
 

Члан 4. 
       Извпђаш је дужан да преда Нарушипцу: 
 
-  У тренутку закључеоа Угпвпра, а најкасније у рпку пд 7 дана пд дана закључеоа угпвпра, 
банкарску гаранцију за ппвраћај аванса, издату у висини пд 30% пд вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, 
са рпкпм важнпсти кпји мпра бити најмаое 30 (тридесет) дана дужи пд истека рпка за кпнашнп 
изврщеое угпвпрених радпва. Гаранција мпра бити безуслпвна, платива на први ппзив, и сви 
елементи гаранција мпрају бити у пптпунпсти усаглащени са Кпнкурснпм дпкументацијпм. 
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Дпбављаш мпже ппднети гаранције стране банке самп акп је тпј банци дпдељен кредитни рејтинг 
кпме пдгпвара најмаое нивп кредитнпг квалитета 3 (инвестиципни ранг).  
          Нарушилац не мпже исплатити аванс пре негп щтп прими траженп средствп финансијскпг 
пбезбеђеоа за ппвраћај аванснпг плаћаоа. Ппднета банкарска гаранција не мпже да садржи 
дпдатне услпве за исплату, краће рпкпве пд пних кпје пдреди Нарушилац, маои изнпс пд пнпг кпји 
пдреди Нарушилац или прпмеоену месну надлежнпст за рещаваое сппрпва. 
-  у тренутку закључеоа Угпвпра, а најкасније у рпку пд 7 дана пд дана закључеоа Угпвпра, 
банкарску гаранцију за дпбрп извршеое ппсла, издату у висини пд 10% пд вреднпсти закљушенпг 
Угпвпра без ПДВ-а, са рпкпм важнпсти кпји мпра бити најмаое 30 (тридесет) дана дужи пд истека 
рпка за кпнашнп изврщеое угпвпрених радпва.  Гаранција мпра бити безуслпвна, платива на први 
ппзив, и сви елементи гаранција мпрају бити у пптпунпсти усаглащени са Кпнкурснпм 
дпкументацијпм. Ппднета банкарска гаранција не мпже да садржи дпдатне услпве за исплату, 
краће рпкпве пд пних кпје пдреди Нарушилац, маои изнпс пд пнпг кпји пдреди Нарушилац или 
прпмеоену месну надлежнпст за рещаваое сппрпва. 
           Извпђаш мпже ппднети гаранције стране банке самп акп је тпј банци дпдељен кредитни 
рејтинг кпме пдгпвара најмаое нивп кредитнпг квалитета 3 (инвестиципни ранг). Aкп се за време 
трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое угпвпрне пбавезе, важнпст банкарске гаранције за 
дпбрп изврщеое ппсла мпра се прпдужити. Нарушилац ће унпвшити ппднету гаранцију укпликп 
ппнуђаш не буде изврщавап свпје угпвпрене пбавезе у рпкпвима и на нашин предвиђен пвим 
Угпвпрпм п јавнпј набавци. 
        - У тренутку примппредаје предметнпх радпва, накпн сачиоаваоа, пптписиваоа и пвере 
Записника п примппредаји радпва, Извпђаш предаје Нарушипцу банкарску гаранцију за 
птклаоаое грешака у гарантнпм рпку у висини пд 5 % пд вреднпсти Угпвпра без ПДВ-а, са рпкпм 
важнпсти 30 дана дужим пд угпвпренпг гарантнпг рпка.  Гаранција мпра бити безуслпвна, платива 
на први ппзив, и сви елементи гаранција мпрају бити у пптпунпсти усаглащени са Кпнкурснпм 
дпкументацијпм. Ппднета банкарска гаранција не мпже да садржи дпдатне услпве за исплату, 
краће рпкпве пд пних кпје пдреди Нарушилац, маои изнпс пд пнпг кпји пдреди Нарушилац или 
прпмеоену месну надлежнпст за рещаваое сппрпва. 
       Извпђаш мпже ппднети гаранције стране банке самп акп је тпј банци дпдељен кредитни 
рејтинг кпме пдгпвара најмаое нивп кредитнпг квалитета 3 (инвестиципни ранг). Нарушилац ће  
унпвшити банкарску гаранцију за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку у слушају да изабрани 
ппнуђаш не изврщи пбавезу птклаоаоа квара кпји би мпгап да умаои мпгућнпст кприщћеоа 
предмета угпвпра у гарантнпм рпку   
          Гаранцију за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку Нарушилац мпже да наплати укпликп 
Извпђаш не птппшне са птклаоаоем недпстатака у рпку пд 5 дана пд дана пријема писанпг захтева 
Нарушипца и не птклпни их у рпку и у складу са писаним захтевпм Нарушипца.  У тпм слушају 
Нарушилац мпже ангажпвати другпг извпђаша и недпстатке пткплпнити пп тржищним ценама са 
пажопм дпбрпг привредника. 
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Члан 5. 
Извпђаш се пбавезује да радпве кпји су предмет пвпг угпвпра изведе у рпку пд 

_________радних дана (а кпји не мпже бити дужи пд 60  радних дана)  рашунајући пд дана 
увпђеоа Извпђаша радпва у ппсап. 

Дан увпђеоа у ппсап биће кпнстатпван у грађевинскпм дневнику, тпм приликпм сашиниће 
се ппсебан записник п увпђеоу извпђаша у ппсап.  

Рпк за извпђеое радпва се прпдужава на захтев Извпђаша, и тп: у слушају елементарних 
неппгпда и дејства вище силе, у слушају измене прпјектнп технишке дпкументације пп налпгу 
нарушипца, у слушају прекида рада изазвнпг актпм надлежнпг пргана, за кпји није пдгпвпран 
Извпђаш. 

Захтев за прпдужеое рпка извпђеоа радпва кпји су предмет пвпг угпвпра, у писанпј 
фпрми, уз сагласнпст Нарушипца и струшнпг надзпра, Извпђаш ппднпси Нарушипцу у рпку пд 2 (два) 
дана пд сазанаоа за пкплнпсти из става 3. пвпг шлана, а најкасније 5 дана пре истека кпнашнпг 
рпка за заврщетак радпва. 

Угпвпрни рпк је прпдужен када угпвпрне стране у фпрми Анекса пвпг Угпвпра п тпме 
ппстигну писани сппразум. 
             Ппд рпкпм заврщетка радпва сматра се дан  оихпве спремнпсти за технишки преглед, а щтп 
струшни надзпр кпнстатује у грађевинскпм дневнику. 
   
 

Члан 6. 
 Извпђаш се пбавезује да радпве кпји су предмет пвпг Угпвпра изведе у складу са важећим 
прпписима, технишким прпписима, грађевинскпм дпзвплпм, инвестиципнп-технишкпм 
дпкументацијпм и пвим Угпвпрм, и да пп заврщетку радпва изведене радпве преда Нарушипцу. 
             Извпђаш се пбавезује: 
- да пп пријему инвестиципнп-технишке дпкументације исту прегледа и у рпку пд 7 дана дпстави 
примедбе у писанпм пблику Нарушипцу на разматарое и даље ппступаое; неблагпвременп 
упшене или дпстављене примедбе, кпје нису мпгле пстати неппзнате да су на време сагледане, 
неће бити узете у пбзир нити ће имати утицаја на рпк извпђеоа радпва 
- да пре ппшетка извпђеоа радпва Нарушипцу дпстави  рещеое п именпваоу пдгпвпрних извпђаша 
радпва кпји ппседују пдгпварајуће лиценце пдгпвпрнпг извпђаша радпва у складу са шланпм 152., 
став 1., ташка 2. Закпна п планираоу и изградои («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009 - 
испр., 64/2010 - пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 98/2013 - 
пдлука УС, 132/2014 и 145/2014) 
 - да се стрпгп придржава мера защтите на раду; 
- именује лице за безбеднпст и здравље на раду (у складу са Закпнпм п безбеднпсти и здрављу на 
раду - Службени гласник РС бр.101/2005 и 91/2015). 
- да испуни све угпвпрене пбавезе струшнп, квалитетнп, према важећим стандардима за ту врсту 
ппсла и у угпвпренпм рпку; 
- да приликпм извпђеоа радпва кпристи материјале дпбрпг квалитета у складу са важећим 
стандардима, мпра да има сертификате квалитета и атесте кпји се захтевају пп важећим 
прпписима и мерама за материјале кпје кпристи приликпм извпђеоа радпва. Укпликп Нарушилац 
утврди да упптребљени материјал не пдгпвара стандардима и технишким прпписима, пн га пдбија 
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и забраоује оегпву упптребу. У слушају сппра мерпдаван је налаз пвлащћене прганизације за 
кпнтрплу квалитета. Извпђаш је дужан да п свпм трпщку пбави пдгпварајућа испитиваоа 
материјала. Ппред тпга, пн је пдгпвпран укпликп упптреби материјал кпји не пдгпвара квалитету. 
- да пбезбеди дпвпљну радну снагу на градилищту и благпвремену исппруку угпвпренпг 
материјала и ппреме пптребну за извпђеое угпвпрпм преузетих радпва; 
- да пбезбеди безбеднпст свих лица на градилищту, кап и пдгпварајуће пбезбеђеое складищта 
свпјих материјала и слишнп, такп да се Нарушилац пслпбађа свих пдгпвпрнпсти према државним 
прганима, щтп се тише безбеднпсти, прпписа п защтити живптне средине, и раднп-правних 
прпписа за време укупнпг трајаоа извпђеоа радпва; 
- да пбезбеди мереое и гепдетскп псматраое ппнащаоа тла и пбјекта у тпку радпва; 
- да уреднп впди грађевинску коигу и грађевински дневник радпва са свим прилпзима, кпји 
мпрају бити редпвнп пптписивани пд стране струшнпг надзпра и пдгпвпрнпг рукпвпдипца радпва; 
- да пмпгући врщеое струшнпг надзпра над извпђеоем радпва; 
- да ппступи пп свим пснпваним примедбама и захтевима Нарушипца датим на пснпву изврщенпг 
надзпра и да у тпм циљу, у зависнпсти пд кпнкретне ситуације, п свпм трпщку, изврщи ппправку 
или рущеое или ппнпвнп извпђеое радпва, замену набављенпг или уграђенпг материјала, 
ппреме или убрзаоа извпђеоа радпва када је запап у дпцоу у ппгледу рпкпва извпђеоа радпва; 
- да уведе у рад вище смена, прпдужи смену или уведе у рад вище изврщилаца, без права на 
ппвећаое трпщкпва или ппсебне накнаде за тп укпликп не испуоава предвиђену динамику; 
- п свпм трпщку птклпни сву щтету трећим лицима, кпја настане за време и у вези са извпђеоем 
пвде угпвпрених радпва; 
- накпн заврщетка радпва уклпни градилищне пбјекте, деппнпвани материјал и механизацију, 
пдвезе щут и птпатке на деппнију и уреди терен где су извпђени радпви.  
- ппстави и пдржава привремену сабраћајну сигнализацију;  
- изврщи гепдетскп снимаое изведенпг пбјекта и изради Елабпрат гепдетских радпва за упис 
пбјекта у катастар неппкретнпсти и преда Елабпрат  Нарушипцу  
- снпси трпщкпве израде прпјеката изведенпг пбјекта у складу са  важећим прпписима (укпликп 
при извпђеоу радпва дпђе дп пдступаоа пд пдпбренпг Идејнпг прпјекта, узрпкпванпг грещкпм 
извпђаша); 
- пбезбеди присуствп и ушещће свпјих представника у раду Кпмисије за технишки преглед пбјекта; 
- птклпни све недпстатке пп примедбама Кпмисије за технишки преглед,  у пстављенпм рпку; 
- ушествује у примппредаји угпвпрених радпва и кпнашнпм пбрашуну изведених радпва; 
- птклпни све недпстатке пп записнику Кпмисије за примппредају и кпнашни пбрашун; 
- виднп пбележаваое градилищта градилищнпм таблпм у рпку пд једнпг дана пп увпђеоу у ппсап, 
у сагласнпсти са шл.149. Закпна п планираоу и изградои («Службени гласник РС» бр. 72/09, 
81/2009 - испр., 64/2010 - пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 
98/2013 - пдлука УС, 132/2014 и 145/2014) и пп упутству Кприсника. 
 

Члан 7. 
           Извпђаш се пбавезује да у рпку пд 7 дана пд дана закљушеоа Угпвпра, дпстави Нарушипцу 
детаљни динамишки план извпђеоа угпвпрених радпва. 
          Укпликп Нарушилац утврди да Извпђаш не реализује радпве у складу са детаљним 
динамишким планпм, и акп накпн писменпг уппзпреоа у рпку пд 10 (десет) дана пд дана урушеоа 



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

                            ГРАД   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
__ 

Конкурсна документација за јавну набавку  ЈН Бр. 23/2018 

страна 61 од 80 

 

писменпг уппзпреоа,  Нарушилац  не кпнстатује да је кащоеое у реализацији ппсла надпкнађенп, 
Нарушилац има правп да раскине Угпвпр, уведе другпг извпђаша у ппсап и изврщи наплату 
гаранције банке за дпбрп изврщеое ппсла. 
         У слушају из претхпднпг става, трпщкпви ангажпваоа другпг извпђаша падају на терет 
Извпђаша. 
         Укпликп из непправданих разлпга Извпђаш прекине са извпђеоем радпва или пдустане пд 
даљег рада, Нарушилац има правп да раскине пвај Угпвпр, уз наплату гаранције за дпбрп 
изврщеое ппсла у целпсти, кап и да захтева пд Извпђаша накнаду щтете. 
          Извпђаш  је нпсилац права и пбавеза извпђеоа предметних радпва и пбавезује се да свпјим 
средствима и свпјпм раднпм снагпм изврщи угпвпрене радпве, пднпснп средствима и раднпм 
снагпм кпју пбезбеђује у складу са услпвима из кпнкурсне дпкументације и Ппнуде. 
 
 

Члан 8. 
         Извпђаш се пбавезује да рещеоем пдреди пдгпвпрне извпђаше радпва, за све предвиђене 
врсте радпва из ппнуде, са лишним лиценцама, и да иста дпстави струшнпм надзпру.  
         Пдгпвпрни извпђаши радпва мпрају испуоавати услпве прпписане Закпнпм п планираоу и 
изградои («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009 - испр., 64/2010 - пдлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 98/2013 - пдлука УС, 132/2014 и 145/2014). 
          У слушају пптребе за изменпм пдгпвпрних извпђаша радпва из ппнуде, Извпђаш  је у пбавези 
да, пре дпстављаоа рещеоа п пдређиваоу нпвих пдгпвпрних извпђаша радпва, дпбије писмену 
сагласнпст  Нарушипца. Уз разлпге измене напред наведених пдгпвпрних извпђаша, Извпђаш је 
дужан да дпстави дпказе п тпме да нпвпименпвани пдгпвпрни извпђаши радпва испуоавају све 
услпве прпписане важећим Закпнпм п планираоу и изградои. 

 
Члан 9. 

          Извпђаш  је дужан да у пквиру угпвпрене цене за извпђеое предметних радпва, у складу са 
предмерпм радпва из Ппнуде Извпђаша, у рпку дп 7 дана пд дана закљушеоа Угпвпра, дпстави 
Нарушипцу:  

1. На усвајаое детаљан динамишки план извпђеоа угпвпрених радпва. Динамишки план мпра 
бити пптписан и пверен пд стране Извпђаша. Саставни деп динамишкпг плана су ресурсни планпви 
и тп: 
- план ангажпваоа пптребне радне снаге; 
- план ангажпваоа пптребне механизације и ппреме на градилищту; 
- план набавке  пптребнпг материјала; 
- финансијски план реализације извпђеоа радпва пп месецима; 
- прпјекат прганизације градилищта; 
     

Члан 10. 
         Извпђаш је пбавезан да спрпвпди све пптребне мере защтите на раду, кап и прптивппжарне 
защтите. 
         Укпликп извпђаш радпва не ппступи у складу са претхпдним ставпвима признаје свпју 
искљушиву прекрщајну и кривишну пдгпвпрнпст и једини снпси накнаду за све настале 
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материјалне и нематеријалне щтете, при шему пвај Угпвпр признаје за изврщну исправу без права 
пригпвпра. 
 

Члан 11. 
Нарушилац је дужан : 
-     да пбезбеди дпкументацију за извпђеое радпва  
-     да рещеоем именује струшни надзпр 
 

Члан 12. 
          Извпђаш је дужан да у рпку пд 7 дана пд  дана закљушеоа Угпвпра псигура радпве, материјал 
и ппрему пд упбишајених ризика дп оихпве пуне вреднпсти (псигураоа пбјекта у изградои) и 
дпстави Нарушипцу пплису псигураоа са важнпщћу за цеп перипд извпђеоа радпва. 
          Извпђаш је такпђе дужан да у рпку пд 7 дана пд дана закљушеоа Угпвпра, дпстави Нарушипцу 
пплису псигураоа  пд пдгпвпрнпсти за щтету пришиоену трећим лицима и стварима трећих лица, 
са важнпщћу за цеп перипд извпђеоа радпва, у свему према важећим закпнским прпписима. 
         Укпликп се рпк за извпђеое радпва прпдужи, Извпђаш је пбавезан да дпстави, пре истека 
угпвпренпг рпка, пплисе псигураоа из става 1. и 2.пвпг шлана, са нпвим перипдпм псигураоа. 
 

Члан 13. 
           Гарантни рпк за изведене радпве изнпси  ____ гпдине (минималнп  2 гпдине) рашунајући пд 
дана примппредаје радпва, псим акп је Правилникпм п минималним гарантним рпкпвима за 
ппједине врсте пбјеката пднпснп радпва („Службени гласник РС“, брпј 93/2011)  другашије 
пдређенп. За уграђене материјале и ппрему важи гарантни рпку складу са услпвима прпизвпђаша, 
кпји теше пд дана изврщене примппредаје радпва нарушипцу. 

 
Члан 14. 

          У слушају пткриваоа недпстатака у гарантнпм рпку, Нарушилац се пбавезује да писменп п 
тпме пбавести Извпђаша, у рпку пд 15 дана пд дана сазнаоа за недпстатке. 
          Извпђаш се пбавезује да у гарантнпм рпку, п свпм трпщку птклпни све нађене недпстатке, кап 
и скривене мане, у супрптнпм Нарушилац задржава правп, да на терет Извпђаша радпва ангажује  
другпг извпђаша радпва за птклаоаое предметних недпстатака, наплатпм гаранције банке за 
птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку. 
         Укпликп гаранција за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку не ппкрива у пптпунпсти 
трпщкпве настале ппвпдпм птклаоаоа недпстатака из става 2. пвпг шлана, Нарушилац има правп 
да пд Извпђаша тражи накнаду щтете, дп пунпг изнпса стварне щтете. 

 
Члан 15. 

          За укупан уграђени материјал и ппрему Извпђаш мпра да има сертфикате квалитета и атесте 
кпји се захтевају пп важећим прпписима  и мерама за пбјекте те врсте у складу са прпјектнпм 
дпкументацијпм. 
        Укпликп Нарушилац утврди да уграђени материјал или ппрема не пдгпвара стандардима и 
технишким прпписима, пн га пдбија и забраоује оегпву упптребу. У слушају сппра мерпдаван је 
налаз пвлащћене прганизације за кпнтрплу квалитета. 
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          Извпђаш је дужан да п свпм трпщку пбави пдгпварајућа испитиваоа материјала и кпнтрплу 
квалитета . Ппред тпга, пн је пдгпвпран укпликп упптреби материјал кпји не пдгпвара прпписанпм 
квалитету. 
          У слушају да је збпг упптребе неквалитетнпг материјала угрпжена безбеднпст пбјекта, 
Нарушилац има правп да тражи пд Извпђаша да ппрущи изведене радпве и да их п свпм трпщку 
ппнпвп изведе у складу са технишкпм дпкументацијпм и угпвпрним пдредбама. Укпликп извпђаш у 
пдређенпм рпку тп не ушини, Нарушилац има правп да ангажује  другпг извпђаша  искљушивп на 
трпщак Извпђаша пп пвпм Угпвпру. 

 
Члан 16. 

          Укпликп се тпкпм извпђеоа угпвпрених радпва ппјави пптреба за извпђеоем вищкпва 
радпва Извпђаш је дужан да застане са тпм врстпм радпва и п тпме пбавести струшни надзпр и 
Нарушипца у писанпј фпрми. 
         Извпђаш не мпже без писане сагласнпсти  Нарушипца да меоа пбим угпвпрених радпва и 
извпди вищкпве радпва. Укпликп је Нарушилац сагласан са предлпженим вищкпвима радпва, 
закљушиће се анекс пвпм Угпвпру у складу са шланпм 115. Закпна п јавним набавкама. 
 

Члан 17. 
           Накнадни  радпви  су радпви кпји  нису  угпвпрени и нису нужни за испуоеое пвпг Угпвпра.  
Изведени  накнадни радпви без писмене сагласнписти Нарушипца су правнп не важећи и 
Изврщипцу неће бити плаћени. 

Члан 18. 
               У слушају да тпкпм реализације пвпг Угпвпра, струшни надзпр кпнстатује да је пптребнп 
извпђеое дпдатних радпва, у смислу шлана 36. Закпна п јавним набавкама, са Извпђашем се мпже 
спрпвести прегпварашки ппступак без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда,  укпликп је 
претхпднп прибављенп ппзитивнп мищљеое Управе за јавне набавке. 
 

Члан 19. 
         Технишки преглед радпва пбезебдиће Нарушилац, у складу са Закпнпм. 
         Извпђаш  је дужан да сарађује са Кпмисијпм за технишки преглед и да ппступи пп свим 
захтевима те Кпмисије. 
          Нарушилац и Извпђаш су дужни  да Кпмисији за технишки преглед пбезбеде сву пптребну 
дпкументацију према  Закпну п планираоу и изградои («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009 
- испр., 64/2010 - пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 98/2013 - 
пдлука УС, 132/2014 и 145/2014) и  Правилнику п садржини и нашину врщеоа технишкпг прегледа, 
саставу кпмисије, садржини предлпга кпмисије п утврђиваоу ппдпбнпсти пбјекта за упптребу, 
псматраоу тла и пбјекта у тпку грађеоа и упптребе и минималним гарантним рпкпвима за 
ппједине врсте пбјеката („Сл.гласник РС“ бр. 27/2015 и 29/2016). 
         Укпликп Кпмисија за технишки преглед свпјим мищљеоем, пднпснп извещтајем кпнстатује 
примедбе на изведене радпве, Извпђаш је у пбавези да их птклпни у рпку кпји предлпжи 
Кпмисија. 
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         Укпликп Извпђаш у пстављенпм рпку не ппступи пп примедбама Кпмисије за технишки 
преглед, Нарушилац ће ангажпваоем трећих лица птклпнити недпстатке, п трпщку Извпђаша путем 
наплате гаранције банке за дпбрп изврщеое ппсла. 
          Пп дпбијенпм ппзитивнпм извещтају Кпмисије за технишки преглед, Нарушилац и Извпђаш ће 
без пдлагаоа, а најкасније у рпку 7 дана приступити примппредаји и кпнашнпм пбрашуну 
изведених радпва. Кпмисија је састављена у складу са пдредбама Правилника наведенпг у ставу 
2. пвпг шлана, пднпснп релевантнпг важећег прпписа кпји регулище предметну пбласт. 
 

 Члан 20. 
           Извпђаш п заврщетку радпва кпји су предмет пвпг Угпвпра пбавещтава Нарушипца и струшни 
надзпр, а дан заврщетка радпва уписује се у грађевински дневник. 
          Кпмисију за примппредају и кпнашан пбрашун радпва шине  представници Нарушипца, 
Извпђаша и струшни надзпр. 
          Примппредаја радпва се врщи најкасније у рпку пд 15 дана пд дана заврщетка радпва, а 
накпн щтп је изврщен технишки преглед и исхпдпвана упптребна дпзвпла. 
           Приликпм примппредаје радпва пбавезнп се сашиоавају записник п примппредаји и 
записник п кпнашнпм пбрашуну. У записник п примппредаји се пбавезнп унпси предмет или назив 
радпва кпји се извпде, перипд у кпме су радпви извпђени, запажаоа кпја се пднпсе на квалитет и 
степен заврщенпсти истих, пдгпварајуће табеле свих уграђених маеријала са прилпженим 
атестима, кап и прпјекте изведених радпва у два примерка укпликп је тп пптребнп у складу са 
Закпнпм п планираоу и изградои. 
          Грещке, пднпснп недпстатке кпје утврди Нарушилац у тпку извпђеоа или приликпм 
преузимаоа и предаје радпва, Извпђаш мпра да птклпни без пдлагаоа. Укпликп те недпстатке 
Извпђаш не ппшне да птклаоа у рпку пд 5 (пет) дана пп пријему ппзива пд стране Нарушипца и акп 
их не птклпни у сппразумнп утврђенпм рпку, Нарушилац ће радпве ппверити другпм извпђашу на 
рашун Извпђаша.   
          У записнику п кпнашнпм пбрашуну врщи се кпмплетнп финансијскп сравоиваое  и 
записнишки тп кпнстатује. Кпнашна кплишина и вреднпст радпва пп пвпм Угпвпру утврђује се на 
бази стварнп изведених кплишина радпва пверених у грађевинскпј коизи пд стране струшнпг 
надзпра и усвпјених јединишних цена из Ппнуде. 
 

Члан 21. 
          Укпликп извпђаш не ппщтује угпвпрени рпк свпјпм кривицпм платиће Нарушипцу угпвпрену 
казну у изнпсу 5 ‰ (пет прпмила)  пд укупне угпвпрене вреднпсти Угпвпра за сваки дан 
закащоеоа, а највище дп 5 % за целпкупан  перипд кащоеоа.  
         Наплату угпвпрне казне Нарушилац ће изврщити, уз пверу надзпрнпг пргана, без претхпднпг 
пристанка Извпђаша, умаоеоем  изнпса наведенпг у пкпншанпј ситуацији. 
 
 
 

Члан 22. 
Нарушилац  и Извпђаш имају правп на једнпстрани раскид Угпвпра у следећим слушаевима: 
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- укпликп Извпђаш касни са извпђеоем радпва дуже пд 15 радних дана, кап и акп Извпђаш не 
извпди радпве у складу са прпјектнп-технишкпм дпкументацијпм или из непправданих разлпга 
касни са извпђеоем радпва 

- укпликп изврщени радпве не пдгпварају прпписима и стандардима за ту врсту ппсла и квалитету 
наведенпм у Ппнуди Извпђаша, а Извпђаш није ппступип пп примедбама струшнпг надзпра 

- у слушају недпстатка средстава за оегпву реализацију. 
 

Члан 23. 
              У слушају једнпстранг раскида Угпвпра, псим у слушају недпстатка средстава за оегпву 
реализацију, Нарушилац има правп да за радпве кпји су предмет пвпг Угпвпра ангажује другпг 
извпђаша и активира банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла. Извпђаш је у наведенпм 
слушају пбавезан  да надпкнади Нарушипцу щтету, кпја представља разлику између цене 
предметних радпва пп пвпм Угпвпру и цене радпва нпвпг извпђаша за те радпве. 
            Угпвпр се раскида изјавпм у писанпј фпрми кпја се дпставља  другпј угпвпрнпј страни и са 
птказним рпкпм пд 15 дана пд дана дпстављаоа изјаве. Изјава мпра да садржи пснпв за раскид 
Угпвпра. 
             У слушау раскида Угпвпра, Извпђаш је дужан да изведене радпве пбезбеди пд прппадаоа, 
да Нарушипцу преда прпјекат изведенпг стаоа, кап и записник Кпмисије п стварнп изведеним 
радпвима дп дана раскида Угпвпра. Трпщкпве снпси угпвпрна страна кпја је пдгпвпрна за раскид 
Угпвпра. 

Члан 24. 
           Извпђаш је дужан да у складу са пдредбпм шлана 77. Закпна п јавним набавкама, без 
пдлагаоа писменп пбавести Нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези са испуоенпщћу услпва из 
ппступка јавне набавке, кпја наступи тпкпм важеоа пвпг Угпвпра и да је дпкументује на прпписан 
нашин.  

Члан  25. 
             Све щтп није изришитп регулисанп пвим Угпвпрпм, примениће се пдредбе Закпна п 
пблигаципним пднпсима, Закпна п јавним набавкама, Закпна п планираоу и изградои, кап и 
пдредбе  Ппсебних узанси  п грађеоу и других важећих прпписа Републике Србије кпји регулищу 
пву материју.  

Члан 26. 
           Све евентуалне сппрпве кпји мпгу настати из пвпг угпвпра, угпвпрне стране ће ппкущати 
рещити сппразумнп, а укпликп тп није мпгуће исте угпварају надлежнпст стварнп и меснп 
надлежнпг суда у Кикинди. 

Члан 27. 
          Пвај Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа а ппшиое да се примеоује данпм 
дпстављаоа банкарских гаранција из шлана 4.  Угпвпра  и пплиса псигураоа из шлана 12. Угпвпра. 
          Нарушилац има правп да активира банкарску гаранцију за пзбиљнпст ппнуде акп Извпђаш у 
рпку пд 10 дана пд дана пптписиваоа Угпвпра не дпстави банкарске гаранције из шлана 4. Угпвпра 
и укпликп не дпстави пплисе псигураоа из шлана 12. пвпг Угпвпра. 
 

Члан 28. 
      Пвај Угпвпр сашиоен је у 6 истпветних примерака, пд кпјих свака угпвпрна страна задржава пп 
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3 примерка за свпје пптребе.    
 

 
                 ППНУЂАЧ                                                                                       ГРАД КИКИНДА                                                                                  

_________________________ 
(пптпис пвлащћенпг лица)                                                             градпнашелник 
     

                                                                                                                            Павле Маркпв                                                       
                                                                         М.П. 

 
Местп и датум:      
                  
 
Наппмена: Пвај мпдел угпвпра представља садржину угпвпра кпји ће бити закљушен са 
изабраним ппнуђашем. Нарушилац ће, акп ппнуђаш без пправданих разлпга пдбије да закљуши 
угпвпр п јавнпј набавци, накпн щтп му је угпвпр дпдељен, Управи за јавне набавке дпставити 
дпказ негативне референце, пднпснп исправу п реализпванпм средству пбезбеђеоа испуоеоа 
пбавеза у ппступку јавне набавке.  
 
Ппнуђач мпдел угпвпра пппуоава, пптписује и печатира, чиме  пптврђује да прихвата  
пдредбе истпг. 
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VIII. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 

 
 
1. ЈЕЗИК: 
            Ппнуда и пстала дпкументација кпја се пднпси на ппнуду мпра бити на српскпм језику. 
 
2. ППДАЦИ П ПБАВЕЗНПЈ САДРЖИНИ ППНУДЕ: 
 Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији, 
затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут 
птвара.  

На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша.  
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п 

групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 
Ппнуду дпставити на адресу: Град Кикинда, Трг српских дпбрпвпљаца 12, са назнакпм: ,,Ппнуда за 
јавну набавку - ФПАЈЕ НАРПДНПГ ППЗПРИШТА- ФАЗА 2  Јн 23/2018- НЕ ПТВАРАТИ”. Ппнуда се 
сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дп 18.04.2018. гпдине дп 10 
шаспва. 
Ппнуда мпра да садржи пверен и пптписан:  

 Пбразац ппнуде (Пбразац 1);  

 Пбразац структуре ппнуђене цене (Пбразац 2)  

 Пбразац трпщкпва припреме ппнуде (Пбразац 3)- није пбавезан; 

 Пбразац изјаве п независнпј ппнуди (Пбразац 4); 

 Пбразац изјаве ппнуђаша п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку јавне набавке - шл. 75. и 76. 
ЗЈН (Пбразац 5); 

 Пбразац изјаве ппдизвпђаша п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку јавне набавке - шл. 75. 
(Пбразац 5), укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем; 

 Мпдел угпвпра; 

 Пбрасци за дпказиваое дпдатних услпва IX 1-5. 

 Банкарску гаранцију за пзбиљнпст ппнуде у висини 5% пд ппнуђене цене; 

 Писма п намерама ппслпвне банке п издаваоу банкарске гаранције за ппвраћај аванса, за дпбрп 
изврщеое ппсла и птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку; и 

 Изјаву ппнуђаша п пбиласку лпкације пверену пд стране Нарушипца. 
 
3. ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ ПП ПАРТИЈАМА: 

Пва јавна набавка није пбликпвана пп партијама. 
 
4. ППДНПШЕОЕ ППНУДА ПП ВАРИЈАНТАМА: 

Ппднпщеое ппнуда пп варијантама није дпзвпљенп.  
 
5. ИЗМЕНА, ДППУНА И ПППЗИВ ППНУДЕ: 
 У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду 
на нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде. 
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Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп 
дпставља.  
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: Град  Кикинда, Трг српских 
дпбрпвпљаца 12, са назнакпм: 
„Измена ппнуде за јавну набавку ФПАЈЕ НАРПДНПГ ППЗПРИШТА- ФАЗА 2   Јн 23/2018- НЕ 
ПТВАРАТИ” или 
„Дппуна ппнуде за јавну набавку ФПАЈЕ НАРПДНПГ ППЗПРИШТА- ФАЗА 2    Јн 23/2018- НЕ 
ПТВАРАТИ” или 
„Пппзив ппнуде за јавну набавку ФПАЈЕ НАРПДНПГ ППЗПРИШТА- ФАЗА 2   Јн 23/2018- НЕ 
ПТВАРАТИ”  или 
„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку  ФПАЈЕ НАРПДНПГ ППЗПРИШТА- ФАЗА 2  Јн 23/2018  - 
НЕ ПТВАРАТИ”. 
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду ппднпси 
група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и 
адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју ппнуду. 
 
6. ПБАВЕШТЕОЕ ДА ППНУЂАЧ КПЈИ ЈЕ САМПСТАЛНП ППДНЕП ППНУДУ НЕ МПЖЕ ИСТПВРЕМЕНП 
ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ: 
 На пснпву шлана 87. став 3. Закпна п јавним набавкама ппнуђаш мпже да ппднесе самп 
једну ппнуду. 
 Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј 
ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити тп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда. 
У Пбрасцу ппнуде (ппглавље V, пдељак 1.), ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, 
пднпснп да ли ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са 
ппдизвпђашем. 
 
7. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ: 
 Ппнуђаш у ппнуди навпди да ли ће изврщеое набавке делимишнп ппверити ппдизвпђашу и 
навпди назив и седищте ппдизвпђаша, тај ппдизвпђаш ће бити наведен у угпвпру. 

Ппнуђаш је дужан да наведе у свпјпј ппнуди, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће 
ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50% кап и деп предмета набавке кпји ће 
изврщити прекп ппдизвпђаша. 

Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша ради 
утврђиваоа испуоенпсти услпва. 

Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавезе из ппступка јавне набавке, 
пднпснп за изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша. 

Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су 
наведени у ппглављу III кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује 
испуоенпст услпва  

Акп је за изврщеое дела јавне набавке шија вреднпст не прелази 10% укупне вреднпсти 
јавне набавке пптребнп испунити пбавезан услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) закпна ппнуђаш 
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мпже дпказати испуоенпст тпг услпва прекп ппдизвпђаша кпјем је ппверип изврщеое тпг дела 
набавке. 

Ппнуђаш, пднпснп дпбављаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из 
ппступка јавне набавке, пднпснп за изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј 
ппдизвпђаша. 

Нарушилац мпже на захтев ппдизвпђаша и где прирпда предмета набавке тп дпзвпљава 
пренети дпспела пптраживаоа директнп ппдизвпђашу, за деп набавке кпја се изврщава прекп тпг 
ппдизвпђаша. На пву пдлуку нарушипца ппнуђаш има правп пригпвпра. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА: 
 Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша-заједнишка ппнуда. 
 Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у 
ппглављу III кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст услпва.  
 Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе ппнуђаша 
међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји пбавзнп садржи 
ппдатке п: 
1) шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати 
групу ппнуђаша пред нарушипцем; 
2) Ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра 

Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пдгпварају нарушипцу непгранишенп сплидарнп. 
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку 

ппнуду у име задругара. 
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п 

јавнпј набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм. 
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне набавке и 
угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ: 
 
9.1. Захтеви у ппгледу нашина, рпка и услпва плаћаоа: 
 
- Аванс у висини пд 30%  у рпку дп 45 (шетрдесетпет) дана пд дана пптписиваоа угпвпра, накпн 
щтп ппнуђаш преда Нарушипцу:  
а)  банкарску гаранцију за ппвраћај аванснпг плаћаоа; 
б)  банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла;  
ц)  пплису псигураоа; 
д) авансни предрашун, (у три примерка), такп щтп ће се изнпс сваке привремене ситуације 
умаоити сразмернп прпценту примљенпг аванса, дп кпнашнпг урашунаваоа уплаћенпг аванса; 
  
- 70% укупне вреднпсти угпвпра у рпку дп 45 (шетрдесетпет) дана пд дана исппстављена 
привремених ситуација и пкпншане ситуације, сашиоене на пснпву пверене грађевинске коиге 
изведених радпва и јединишних цена из усвпјене ппнуде са предмерима и предрашунима радпва, 
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пверених пд стране струшнпг надзпра уз важећу банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла и 
пплису псигураоа. 
       Вреднпст пкпншане ситуације не мпже бити маоа пд 10% пд вреднпсти угпвпра без ПДВ-а. 
Пбвезник ппреза на дпдату вреднпст је Нарушилац на пснпву шлана 10. став 2. ташка 3. Закпна п 
ппрезу на дпдатну вреднпст („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 
108/2013, 68/2014 - др. закпн, 142/2014 и 83/2015). Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша.  
Привремене ситуације и пкпншану ситуацију Извпђаш дпставља надзпрнпм пргану на пверу. Накпн 
изврщене кпнтрпле и пвере, ситуацију са кпмплетнпм дпкументацијпм надзпрни прган, у рпку пд 
7 дана пд дана пријема, дпставља Нарушипцу на пверу и плаћаое. 
Укпликп Нарушилац делимишнп псппри исппстављену ситуацију, дужан је да исплати несппрни 
деп ситуације, уз претхпдну кпрекцију ситуације пд стране извпђаша радпва, а сппрни деп ће се 
рещити крпз следећу привремену ситуацију, укпликп се угпвпрне стране другашије не дпгпвпре. 
Извпђаш, на пснпву Записника п примппредаји и кпнашнпм пбрашуну, исппставља пкпншану 
ситуацију. 
 
9.2. Захтев у ппгледу рпка  извпђеоа радпва 
Рпк извпђеоа радпва не мпже  бити дужи пд 60 радних дана пд дана увпђеоа извпђаша у ппсап.  
Извпђаш се сматра уведеним у ппсап данпм уписа у грађевински дневник. 
 
9.3. Захтеви у ппгледу гарантнпг рпка 
Гаранција на изведене радпве не мпже бити краћа пд 2 (две) гпдине пд дана примппредаје 
истих. 
 
9.4. Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде 
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 60 дана пд дана птвараоа ппнуде. 
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, Нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд 
ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде. 
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати свпју ппнуду. 
 
Ппнуђени радпви мпрају у пптпунпсти пдгпварати свим захтевима Нарушипца прецизираним 
технишким карактеристикама (спецификацијама) и технишкпм дпкументацијпм. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ: 
 Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са свим 
урашунатим трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се 
за пцену ппнуде узимати у пбзир цена без ПДВ. 
            Све јединишне цене садрже трпщкпве материјала, трансппрта, радне снаге и свих пптребних 
ппмпћних материјала, кап и трпщкпве дпказиваоа квалитета материјала и изведених радпва (у 
складу са важећим технишким прпписима) кап и пдвпз свпг щута. Сви трпщкпви дпказиваоа 
квалитета уграђенпг материјала и рада прпписани пдгпварајућим технишким ппписима и 
прпјектпм (атести, узимаое узпрака на градилищту и оихпва лабпратпријска испитиваоа) пбавеза 
су извпђаша и не плаћају се ппсебнп. 

Јединишне цене су фиксне и не мпгу се меоати. 
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 Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, Нарушилац ће ппступити у складу са 
шланпм 92. Закпна п јавним набавкама. 
Акп ппнуђена цена укљушује увпзну царину и друге дажбине, ппнуђаш је дужан да тај деп пдвпјенп 
искаже у динарима. Акп ппнуђена цена укљушује увпзну царину и друге дажбине, ппнуђаш је 
дужан да тај деп пдвпјенп искаже у динарима. 
 
11. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА ПБЕЗБЕЂЕОА 
ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА: 
 
Ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашима, пднпснп група 
ппнуђаша је у пбавези да уз ппнуду дпстави: 
 
11.1. Пригинал банкарску гаранцију за пзбиљнпст ппнуде у изнпсу пд 5 % пд ппнуђене цене без 
ПДВ-а. Банкарска гаранција мпра бити безуслпвна и платива на први ппзив, са рпкпм важнпсти 20 
дана дужим пд рпка важеоа ппнуде. Нарушилац ће унпвшити банкарску гаранцију за пзбиљнпст 
ппнуде укпликп: ппнуђаш накпн истека рпка за ппднпщеое ппнуда ппвуше, пппзпве или измени 
свпју ппнуду; ппнуђаш кпме је дпдељен угпвпр благпвременп не пптпище угпвпр п јавнпј набавци; 
ппнуђаш кпме је дпдељен угпвпр не ппднесе средства пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла у 
складу са захтевима из кпнкурсне дпкументације. Нарушилац ће вратити банкарске гаранције 
ппнуђашима са кпјима није закљушен угпвпр, пдмах пп закљушеоу угпвпра са изабраним 
ппнуђашем, на оихпв писани захтев.  
Укпликп ппнуђаш не дпстави банкарску гаранцију за пзбиљнпст ппнуде, ппнуда ће бити пдбијена 
кап неприхватљива. 
Ппднета банкарска гаранција не мпже да садржи дпдатне услпве за исплату, краће рпкпве пд пних 
кпје пдреди Нарушилац, маои изнпс пд пнпг кпји пдреди Нарушилац или прпмеоену месну 
надлежнпст за рещаваое сппрпва. Ппнуђаш мпже ппднети гаранцију стране банке самп акп је тпј 
банци дпдељен кредитни рејтинг кпме пдгпвара најмаое нивп кредитнпг квалитета 3 
(инвестиципни ранг). 
 
11.2. Пригиналнп писмп п намерама банке, да ће укпликп дпђе дп закљушеоа угпвпра ппнуђашу 
издати безуслпвну и плативу на први ппзив банкарску гаранцију за: 
- ппвраћај аванса у висини пд 30% пд вреднпсти угпвпра са ПДВ-пм, са рпкпм важнпсти кпји је 
најмаое 30 (тридесет) дана дужи пд истека рпка за кпнашнп изврщеое радпва. 
- дпбрп извршеое ппсла у висини пд 10% пд вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, са рпкпм важнпсти 
кпји је 30 (тридесет) дана дужи пд истека рпка за кпнашнп изврщеое радпва. 
- птклаоаое грешака у гарантнпм рпку у висини пд 5% пд вреднпсти угпвпрa без ПДВ-а, сa рпкпм 
вaжнпсти кпји је најмаое 30 (тридесет) дaнa дужи пд угпвпренпг гaрaнтнпг рпкa. 
 
11.3. Изабрани ппнуђаш се пбавезује да на дан закљушеоа угпвпра, а најкасније у рпку пд 7 дана 
пд дана пптписиваоа истпг, преда Нарушипцу банкарску гаранцију за ппвраћај аванса, кпја мпра 
бити са клаузулама: безуслпвна и платива на први ппзив. Банкарска гаранција за ппвраћај аванса 
издаје се у висини пд 30% пд вреднпсти угпвпра са ПДВ-а, са рпкпм важнпсти кпји је најмаое 30 
(тридесет) дана дужи пд истека рпка за кпнашнп изврщеое радпва. Нарушилац ће унпвшити 
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банкарску гаранцију за ппвраћај аванса у слушају да ппнуђаш не буде изврщавап свпје угпвпрне 
пбавезе у рпкпвима и на нашин предвиђен угпвпрпм. 
Ппднета банкарска гаранција не мпже да садржи дпдатне услпве за исплату, краће рпкпве пд пних 
кпје пдреди Нарушилац, маои изнпс пд пнпг кпји пдреди Нарушилац или прпмеоену месну 
надлежнпст за рещаваое сппрпва. Ппнуђаш мпже ппднети гаранцију стране банке самп акп је тпј 
банци дпдељен кредитни рејтинг кпме пдгпвара најмаое нивп кредитнпг квалитета 3 
(инвестиципни ранг).  
 
11.4. Изабрани ппнуђаш се пбавезује да приликпм пптписиваоа угпвпра, а најкасније у рпку пд 7 
дана пд дана закљушеоа истпг, преда Нарушипцу банкарску гаранцију за дпбрп извршеое ппсла, 
кпја мпра бити са клаузулама: безуслпвна и платива на први ппзив. Банкарска гаранција за дпбрп 
изврщеое ппсла издаје се у висини пд 10% вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, са рпкпм важнпсти кпји 
је најмаое 30 (тридесет) дана дужи пд истека рпка за кпнашнп изврщеое радпва. Акп се за време 
трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое угпвпрне пбавезе, важнпст банкарске гаранције за 
дпбрп изврщеое ппсла мпра да се прпдужи. 
Нарушилац ће унпвшити банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла у слушају да ппнуђаш не 
буде изврщавап свпје угпвпрне пбавезе у рпкпвима и на нашин предвиђен угпвпрпм. 
Ппднета банкарска гаранција не мпже да садржи дпдатне услпве за исплату, краће рпкпве пд пних 
кпје пдреди Нарушилац, маои изнпс пд пнпг кпји пдреди Нарушилац или прпмеоену месну 
надлежнпст за рещаваое сппрпва. Ппнуђаш мпже ппднети гаранцију стране банке самп акп је тпј 
банци дпдељен кредитни рејтинг кпме пдгпвара најмаое нивп кредитнпг квалитета 3 
(инвестиципни ранг). 
 
11.5. Изабрани ппнуђаш се пбавезује да у тренутку пптписиваоа Записника п примппредaји 
предметa угпвпра - квалитативнпг пријема угпвпрених радпва, преда Нарушипцу бaнкaрску 
гaрaнцију зa птклaоaое грешaкa у гaрaнтнпм рпку, кпја ће бити са клаузулама: безуслпвна и 
платива на први ппзив. Банкарска гаранција за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку издaје се у 
висини пд 5% пд вреднпсти угпвпрa без ПДВ-а, сa рпкпм вaжнпсти кпји је најмаое 30 (тридесет) 
дaнa дужи пд угпвпренпг гaрaнтнпг рпкa.  
Нарушилац ће унпвшити ппднету гaрaнцију зa птклaоaое грещaкa у гaрaнтнпм рпку у слушaју дa 
ппнуђаш не изврщи пбaвезу птклaоaоa квaрa кпји би мпгaп дa умaои мпгућнпст кприщћеоa 
предметa угпвпрa у гaрaнтнпм рпку. 
Ппднета банкарска гаранција не мпже да садржи дпдатне услпве за исплату, краће рпкпве пд пних 
кпје пдреди Нарушилац, маои изнпс пд пнпг кпји пдреди Нарушилац или прпмеоену месну 
надлежнпст за рещаваое сппрпва. Ппнуђаш мпже ппднети гаранцију стране банке самп акп је тпј 
банци дпдељен кредитни рејтинг кпме пдгпвара најмаое нивп кредитнпг квалитета 3 
(инвестиципни ранг) 
 
12. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА 
РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ: 

Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје Нарушилац ставља на 
распплагаое. 
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13. ПБАВЕШТЕОЕ П НАЧИНУ ПРЕУЗИМАОА ТЕХНИЧКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНПВА, ПДНПСНП 
ОЕНИХ ППЈЕДИНИХ ДЕЛПВА, АКП ЗБПГ ПБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛПГА ИСТУ НИЈЕ МПГУЋЕ 
ПБЈАВИТИ: 
 Не ппстпји таква дпкументација. 
 
14. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДА: 

Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику путем ппште на адресу Наручипца или на е-
mail javne.nabavke@kikinda.org.rs тражити пд Нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у 
вези са припремаоем ппнуде, најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде.  

Нарушилац ће у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за дпдатним инфпрмацијама 
или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на 
свпјпј интернет страници.  

Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним 
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, ЈН Бр. 23/2018“. 

Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре истека 
рпка за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое 
п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.  

Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да 
дппуоује кпнкурсну дпкументацију.  

Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде 
телефпнпм није дпзвпљенп.  

Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 20. 
Закпна п јавним набавкама. 
 
15. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД 
ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА: 

Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм 
пблику захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и 
уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг 
ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна).  

Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити 
кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу пставити 
примерени рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу кпнтрплу (увид) 
кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша.  

Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша, да изврщи исправке рашунских грещака упшених 
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда. 

У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.  
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду 

пдбити кап неприхватљиву. 
 

16. КOРИШЋEОE ПAТEНТA И OДГOВOРНOСТ ЗA ПOВРEДУ ЗAШТИЋEНИХ ПРAВA ИНТEЛEКТУAЛНE 
СВOJИНE ТРEЋИХ ЛИЦA: 

mailto:javne.nabavke@kikinda.org.rs
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Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права 
интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш. 

 
17. НАЧИН И РПК ППДНПШЕОА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА: 

Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице.  
Захтев за защтиту права ппднпси се Нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља 

Републишкпј кпмисији. Захтев за защтиту права се дпставља неппсреднп, на е-mail 
javne.nabavke@kikinda.org.rs или преппрученпм ппшиљкпм са ппвратницпм. Захтев за защтиту 
права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое нарушипца, псим 
укпликп Закпнпм није другашије пдређенп. П ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац 
пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне набавке, пднпснп пбјављује пбавещтеое п ппднетпм 
захтеву на Ппрталу јавних набавки, најкасније у рпку пд 2 дана пд дана пријема захтева. 

Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за 
ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати благпвременим укпликп 
је примљен пд стране нарушипца најкасније 3 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без 
пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац захтева у складу са шланпм 63. став 2. 
Закпна п јавним набавкама указап нарушипцу на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а 
нарушилац исте није птклпнип. Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац 
предузме пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а накпн истека гпре наведенпг рпка, сматраће се 
благпвременим укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда.  

Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шл. 108. Закпна или пдлуке п пбустави 
ппступка јавне набавке из шл. 109. Закпна, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је 5 дана пд 
дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки.  

Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку 
јавне набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп 
ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре 
истека тпг рпка. 

Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране 
истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је 
ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.  

Захтев за защтиту права схпднп шлану 151. Закпна садржи: 
1. Назив и адресу ппднпсипца захтева и лице за кпнтакт 
2. Назив и адресу нарушипца 
3. Ппдатке п јавнпј набавци кпја је предмет захтева, пднпснп п пдлуци нарушипца 
4. Ппвреде прпписа кпјима се уређује ппступак јавне набавке 
5. Чиоенице и дпказе кпјима се ппвреде дпказују 
6. Пптврду п уплати таксе из шлана 156. Закпна 
7. Пптпис ппднпсипца 

Ппднпсилац захтева је дужан да у складу са шланпм 156. Закпна на рашун бучета Републике Србије 
уплати таксу пд 120.000,00 динара. 
 
Кап дпказ п уплати таксе, схпднп Упутству Републишке кпмисије, прихвата се: 
1. Пптврда п извршенпј уплати таксе из шлана 156. ЗЈН мпра да садржи следеће елементе:  

mailto:javne.nabavke@kikinda.org.rs


 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

                            ГРАД   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
__ 

Конкурсна документација за јавну набавку  ЈН Бр. 23/2018 

страна 75 од 80 

 

(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;  
(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра да садржи ппдатак 
да је налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс средстава реализпван, кап и датум изврщеоа 
налпга. * Републишка кпмисија мпже да изврщи увид у пдгпварајући извпд евиденципнпг рашуна 
дпстављенпг пд стране Министарства финансија – Управе за трезпр и на тај нашин дпдатнп 
прпвери шиоеницу да ли је налпг за пренпс реализпван.  
(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата врщи;  
(4) брпј рашуна: 840-30678845-06;  
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253;  
(6) ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за 
защтиту права;  
(7) сврха: ЗЗП; назив нарушипца; брпј или пзнака јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за 
защтиту права;  
(8) кприсник: бучет Републике Србије;  
(9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је изврщена 
уплата таксе;  
(10) пптпис пвлащћенпг лица банке 
 
2. Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм банке или 
ппщте, кпји садржи и све друге елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе наведене ппд 
ташкпм 1. 
 
3. Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезпр, 
пптписана и пверена пешатпм, кпја садржи све елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе из 
ташке 1, псим пних наведених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтева за защтиту права кпји имају 
птвпрен рашун у пквиру припадајућег кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји се впди у Управи за 
трезпр (кприсници бучетских средстава, кприсници средстава прганизација за пбавезнп спцијалнп 
псигураое и други кприсници јавних средстава); 
4. Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе из пптврде п 
изврщенпј уплати таксе из ташке 1, за ппднпсипце захтева за защтиту права (банке и други 
субјекти) кпји имају птвпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у складу са закпнпм и другим 
прпписпм. 
 
Упутствп се мпже преузети са web адресе 
  http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html  

 
Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. -167. Закпна. 
 

 
 
 
 
 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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IX  ПБРАЗЦИ   ЗA  ДПКАЗИВАОЕ ДПДАТНИХ УСЛПВА  

 
IX. 1. Пбразац за дпказиваое стручних референци ппнуђача 

 
 

П П Т В Р Д А 
 
 
Ппщтина/предузеће ___________________________________ из ____________ 
Нарушипцу: Град Кикинда из Кикинде Трг српских дпбрпвпљаца 12 
издаје пву пптврду ради ушещћа у птвпренпм ппступку јавне набавке  Града Кикинда брпј 23/2018 и у 
друге сврхе се не мпже кпристити. 
Изјављујемп да је наведенп предузеће успещнп реализпвалп и пкпншалп исте или истпврсне радпве 
кпје шине предмет пве набавке: 
 
1)_________________________________________ у тпку ______________гпд. у 
 
 изнпсу пд________________________ динара  

 
2)_________________________________________у тпку_______________гпд. у 
 
 изнпсу пд________________________ динара      
 
3) _________________________________________ у тпку ______________гпд. у 
 
 изнпсу пд________________________ динара  
 
Наппмена: Пву пптврду искппирати за свакпг нарушипца (укпликп сте их имали вище) за кпје сте 
врщили неке пд наведених ппслпва у претхпдним гпдинама, пппуните пп једну пптврду и исте 
прилпжите уз свпју ппнуду. 
 
 
  Дана ______________                            М.П.                   
              Пптпис пдгпвпрнпг лица  
 
              _____________________ 
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IХ.2. Пбразац -  референц листа ппнуђача  - Списак изведених истих или истпврсних радпва (за 
ппследое гпдине кпје претхпде пбјављиваоу ппзива 2015. 2016  и  2017  за јавну набавку  
брпј  23/2018 

Ред 
бр 

 
НАРУЧИЛАЦ 
Инвеститпр 

    
       ПБЈЕКАТ –  
    врста   радпва 

Вреднпст 
изведених 
радпва са 
ПДВ-пм 

Гпдина 
када су 
радпви 
изведени 

Пдгпвпрн
и 
извпђач  
радпва    

1.  
 

    

2.  
 

    

3.  
 

    

4.  
 

    

5.  
 

    

6.  
 

    

7.  
 

    

8.  
 

    

9.  
 

    

10.  
 

    

 

 У табелу се унпсе ппдаци из пптврда нарушилаца п заврщетку  истих или истпврсних радпва 
кпје шине предмет јавне набавке тј. Из пбразаца IХ.1. Пбразац за дпказиваое референци ппнуђаша  
 
Пп пптреби пбразац се мпже кппирати. 

                                                                           
                                                                             
                                                                             

Местп и датум: 
 

 

М.П. 
 

Ппднпсилац ппнуде 
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IХ.3. Пбразац за кадрпвски капацитет - пбразац за за пдгпвпрнпг извпђача радпва нпсилаца 
лиценце 400, или 401 или 410 или 411 или 800, за пдгпвпрнпг извпђача радпва 
диплпмиранпг инжеоера кпји ппседује важећу лиценцу Инжеоерске кпмпре Србије; 
лиценцу 430, пдгпвпрнпг извпђача радпва диплпмиранпг инжеоера кпји ппседује важећу 
лиценцу Инжеоерске кпмпре Србије; лиценцу 450 или 453, пдгпвпрнпг извпђача радпва 
диплпмиранпг инжеоера кпји ппседује важећу лиценцу Инжеоерске кпмпре Србије; за 

заппсленп лице задуженп за ппслпве безбеднпсти и здравља на раду, прилаже фптпкппију 
увереоа п пплпженпм стручнпм испиту,  и тп: за јавну набавку  брпј  23/2018 

 

Р.бр               Назив ппнуђача Име и презиме пдгпвпрнпг 
извпђача радпва или лица 
задуженпг за безбеднпст и 

здравље на раду заппсленпг 
или ангажпванпг кпд ппнуђача   

Брпј лиценце и Пптврда 
Инжеоерске кпмпре  

1    

2    
 

3    
 

4    
 

5    
 

6    
 

7    
 

 УКУПНП:   

Дана        ______________                М.П.                                

    Пптпис пдгпвпрнпг лица  

 

________________________ 

 

Наппмена: Уз пвај пбразац дпставити кппије лиценци пдгпвпрнпг извпђаша радпва и 
Пптврду Инжеоерске кпмпре Србије. 
Укпликп се ради п заједнишкпј ппнуди, пвај пбразац пверава и пппуоава 
ппнуђаш и лице пвлащћенп за заступаое у заједнишкпј ппнуди. 

 



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

                            ГРАД   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
__ 

Конкурсна документација за јавну набавку  ЈН Бр. 23/2018 

страна 79 од 80 

 

IХ.4.     Пбразац за кадрпвски капацитет - пбразац за пстале заппслене раднике за ЈН    
   23/2018 
 
Назив ппнуђача:________________________________________________ 
 
 

Ред. 
брпј 

 
Име и презиме  

 

Шкплска спрема  
- занимаое 

Датум засниваоа 
раднпг пднпса или 

ангажпваоа 
кпд ппнуђача  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 УКУПНП:   

                                                                      
Дана ______________                М.П.             ________________________ 

             Пптпис пдгпвпрнпг лица 
  

Наппмена:  
Уз пвај пбразац дпставити фптпкппије пбразаца ПИП М  за свакпг 
заппсленпг наведенпг у пбрасцу. Укпликп се ради п заједнишкпј 
ппнуди, пвај пбразац кппирати за свакпг ушесника у ппнуди.  
Пбразац пверава и пппуоава пдгпвпрнп лице ушесника у заједнишкпј 
ппнуди. Мпгу се дпставити ппдаци из електрпнске пријаве на 
псигураое. 
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ПРИЛПГ: 
 

 
ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П ППСЕТИ ЛПКАЦИЈЕ 

 
 

Изјављујем да смп ппсетили лпкацију Нарпднпг ппзприщте у Кикинди, на месту будућег Фпајеа Нарпднпг 

ппзприщта, у Кикинди, улица Трг српских дпбрпвпљаца 28, на катастарскпј парцели 4601, катастарска 

ппщтина Кикинда, на кпјпј ће се извпдити радпви и стекли увид и све инфпрмације кпје су неппхпдне за 

припрему ппнуде. Такпђе изјављујемп да смп уппзнати са свим услпвима извпђеоа радпва и да пни, сада 

видљиви, не мпгу бити пснпв за билп какве накнадне прпмене у цени или друге захтеве. 

 

 
Датум пбиласка:_________________      

 
 
 
 
М.П.       Пптпис пвлащћенпг лица НАРУЧИПЦА:  

 
                   ________________________  

 
 
 
                                                                           

М.П.       Пптпис пвлащћенпг лица ППНУЂАЧА:  
 

________________________ 


