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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник 
РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. V-404-1/2018-74 и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку бр. V-404-1/2018-74, припремљена је: 
  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 за јавну набавку  
ФОАЈЕ У ПОЗОРИШТУ – ФАЗА 3 

  
ЈН бр. 74/2018 

 
 

Конкурсна документација садржи: 
 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

 
 
 
 
 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке 
добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

III Техничка документација и планови  

 
 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 

V Критеријуми за доделу уговора 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 

VII Модел уговора 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 

IX Oбрасци за додатне услове 1-5 

Прилог Изјава понуђача 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 
1.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Предмет јавне набавке број 74/2018 су радови  на 
 ФОАЈЕ У ПОЗОРИШТУ -ФАЗА 3 

  
 
 

 
 
2. КОНТАКТ ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА: 
 
Лице за контакт: Јелена Бајић Иветић, е-маил: jelena.bajic@kikinda.org.rs   
Служба за котакт: Одсек за јавне набавке, е-маил: javne.nabavke@kikinda.org.rs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jelena.bajic@kikinda.org.rs
mailto:javne.nabavke@kikinda.org.rs
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ: 

 

 

1 -ARHITEKTURA I KONSTRUKCIJA 

  

RED. BR.. 

OPIS RADOVA 
JED. 

MERE 
KOLIČINA  

I DEMONTAŽA I RUŠENjE 

00-01 Probijanje otvora  u fasadnom zidu pozorišta od opeke i 
rušenje dela konstruktivnih  zidova od opeke, zajedno sa arm. 
betonskim serklažima, obostrano malterisanim , čišćenje i 
sortiranje upotrebljivog materijala, zatim iznošenje na najbližu 
deponiju . Pre rušenja izvršiti poduhvatanje konstrukcije.  U 
postojećem zidu oštemati šlic za serklaž u 1/2 debljine i dužine 
za po 25 cm veće od širine budućeg 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 190/260 cm u zidu d= 50 cm. 
kom 2.00 

00-02 Obijanje produžnog ili krečnog maltera sa fasadnog zida ka 
novoprojektovanom delu objekta zidova sa čišćenjem spojnica 
do dubine od 2 cm za novo malterisanje, zatim iznošenje šuta 
na najbližu deponiju. 
Obračun po m² površine. 

    

    
m² 128.70 

    
    

I 
DEMONTAŽA I RUŠENjE     

    
    

II 
ZIDARSKI RADOVI     
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00-03 Malterisanje zida između foajea i pozorišta  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 128.70 

00-04 Nabavka materijala i izrada cementne košuljice  d=4 cm ispod 
podova od granitne keramike u prostoru novoprojektovanog 
foajea. Malter za košuljicu se spravlja sa prosejanim šljunkom 
razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne. 
Obračun po  m² košuljice. 

    

  
  m² 167.20 

00-05 Nabavka materijala i izrada cementne košujice d=4 cm, kao 
završni pod u tehničkoj prostoriji. Gornju površinu fino 
nivelisati i perdašiti uz dodatak cementa oko 1 kg/m2.Obračun 
po m² poda. 

    

  
  m² 12.65 

00-06 Nabavka materijala i izrada samonivelišuće mase tipa 
CERESIT CN 69, THOMSIT DA ili slicne, debljine prema 
potrebi,  u toaletima i hodniku dela pozorišta koji se 
rekonstruiše preko cementne košuljice, ispod podova od 
keramičkih pločica. Materijal pripremiti prema uputstvima i 
zahtevima proizvođača.                                                                 
Obračun po m² gotovog poda. 

    

  
  m² 167.20 

  
      

II 
ZIDARSKI RADOVI     

  
      

III 
TESARSKI RADOVI     

    
    

  Nabavka i postavljanje drvenih rogova dim. 10/12 na celičnim 
glavnim nosačima, uz fiksiranje čeličnim zavrtnjima ( 
M6…5.6). Raditi u svemu prema projektu, opštem opisu i 
statičkom proračunu. U cenu racunati celicni zavrtnji I sav 
propratni materijal. Obračun po m³  

м³ 2.80 

    
    

III 
TESARSKI RADOVI     

    
    

IV 
IZOLATERSKI RADOVI     
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00-07 Termoizolacija poda na tlu pločama stirodura d= 10 cm. Ploče 
se polažu preko hidroizolacije. Preko izolacionih ploča se 
polaže  PE folija i rabic pletivo. Po obimu prostorija postaviti 
trake stirodura do nivoa cementne košuljice, da se spreči 
kontakt podloge i zida. Cenom obračunati ploče, rabic pletivo i 
PE foliju. 
Obračun po m² 

    

    
m² 167.20 

00-08 Termoizolacija krovne konstrukcije iznad foajea tvrdim  
pločama kamene mineralne vune d= 25 cm tipa KANUF 
NaturBoard FIT PLUS  lli slicne. Ploče se postavljaju sa donje 
strane čelične krovne konstrukcije. Ploče se fiksiraju 
aluminijumskom potkonstrukcijom spuštenog plafona, što se 
obračunava posebno.  
Obračun po m² termoizolacije. 

    

    
m² 167.20 

00-09 Termoizolacija fasadnih zidova foajea tvrdim pločama kamene 
mineralne vune d= 30 cm tipa  KANUF  NaturBoard VENTI 
PLUS ili slicne. Ploče se postavljaju u međuprostoru između 
čelične konstrukcije objekta. Ploče mineralne vune su sa 
spoljne strane fiksirane vlagootpornim gips kartonskim 
pločama, a sa unutrašnje oblogom zida od običnih gips 
kartonskih ploča, što se obračunava posebno.  
Obračun po m² termoizolacije. 

    

    
m² 185.90 

00-10 Hidroizolacija podova na terenu protiv procedne vode i vlage. 
Radi se preko betonske  ploče i  sastoji se  od  sledećih 
slojeva: 
-Hladan premaz bitulitom (JUS U.M3.240) 
-2 sloja polimerne SBS izolacione trake sa  preklopima, sa 
uloškom od staklene tkanine, zavarene 100%. 
-Polietilenska folija 
Pri izradi hidroizolacije izvesti propisima predviđene dilatacije-
lire.         
Obračun po  m² horizontalne projekcije hidroizolacije. 

    

    
m² 173.80 

    
    

IV 
IZOLATERSKI RADOVI     

        

V 
SUVOMONTAŽNI RADOVI     
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00-11 Izrada i montaža montažno-demontažnih pregradnih zidova 
vetrobrana foajea od gips karton ploča na tipskoj 
podkonstrukciji, tipa kao  Knauf, Rigips  ili ekvivalentno istiog 
kvaliteta i tehničkih karakteristika, Konstrukcija je od savijenog 
lima sa ojačanjima oko otvora. Ispuna  rama je mineralna  
vuna. Ram je obostrano obložen polietilenskom folijom i gips-
karton pločama, bandažirane spojnice. Ram ima dodatna 
ojačanja na mestima ugrađene opreme. Zidovi se montiraju na 
pod, spoj profila od lima sa podom i međuspratnom  
konstrukcijom je preko elastične dihtung trake. Sve spojnice 
su bandažirane, površina pripremljena za bojenje. Sastoji se iz 
sledećih slojeva : 
-gips karton  ploče tipa kao Knauf GKBI ili ekvivalentno  1.25 
cm,  
podkonstrukcija CW profil 50 
-ispuna mineralna vuna d= 5 cm, 
-gips karton   ploče tipa kao Knauf GKBI   1.25 cm 
Obračun po  m² stvarne površine zida. 

    

    
m² 15.84 

00-12 Izrada i montaža obloge fasadnih zidova foajea od 
vlagootpornih gips-karton ploča d= 1,25 cm na tipskoj 
podkonstrukciji, tipa kao  Knauf, Rigips  ili ekvivalentno  i istiog 
kvaliteta i tehničkih karakteristika, Konstrukcija je od savijenog 
lima sa ojačanjima oko otvora. Ispuna  rama je mineralna  
vuna. Gips kartonska obloga zida postavlja se sa spoljne 
strane fasadnog zida foajea. Potkonstrukciju pričvrstiti za pod i 
za čeličnu konstrukciju objekta. Sastoji se iz sledećih slojeva : 
-vlagootporne gips karton  ploče tipa kao Knauf GKBI ili 
ekvivalentno  (1.25 cm),  
podkonstrukcija CW profil 100 
-ispuna mineralna vuna d= 10cm, 
-vlagootporne  gips karton ploče tipa kao Knauf GKBI   1,25cm 
Za stabilnost zida odgovara izvođač. 
Sve spojnice su bandažirane, površina pripremljena za 
bojenje.  
Obračun po m² stvarne površine obloge sa podkonstrukcijom 

    

    
м² 277.20 

00-13 Izrada i montaža obloge fasadnih zidova foajea od 
vatrootpornih gips-karton ploča d= 1,25 cm na tipskoj 
podkonstrukciji, tipa kao  Knauf, Rigips  ili ekvivalentno  i istiog 
kvaliteta i tehničkih karakteristika, Konstrukcija je od savijenog 
lima sa ojačanjima oko otvora. Ispuna  rama je mineralna  
vuna. Gips kartonska obloga zida postavlja se sa spoljne 
strane fasadnog zida foajea. Potkonstrukciju pričvrstiti za pod i 
za čeličnu konstrukciju objekta. Sastoji se iz sledećih slojeva :-
vatrootporne gips karton  ploče tipa kao Knauf GKBI ili 
ekvivalentno  (2x1.25 cm), podkonstrukcija CW profil 100-
ispuna mineralna vuna d= 20cm,Za stabilnost zida odgovara 
izvođač.Sve spojnice su bandažirane, površina pripremljena 
za bojenje. Obračun po m² stvarne površine obloge sa 
podkonstrukcijom" 

    

    
м² 185.90 
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00-14 Izrada i montaža obloge fasadog zida između foajea i 
pozorišta od gips-karton  ploča d= 2x10 mm na potrebnoj 
podkonstrukciji, po projektu. Gips kartonska obloga zida 
postavlja se sa unutrašnje strane fasadnog zida foajea. 
Potkonstrukciju pričvrstiti za pod i za čeličnu konstrukciju 
objekta. 
Za stabilnost zida odgovara izvođač. 
Sve spojnice su bandažirane, površina pripremljena za 
bojenje.  
Obračun po m² stvarne površine obloge sa podkonstrukcijom 

    

    
m² 152.00 

00-15 Izrada i montaža plafona od gips-karton  ploča d= 12 mm (kao 
sistem Rigips, Knauf ili sl.). Noseća konstrukcija je čelična, 
galvanizovana, sa spojnicama za regulisanje visine. Plafon se 
ugrađuje na ravnu ili lučnu međuspratnu konstrukciju. Za 
stabilnost plafona odgovara izvođač. U sklopu plafona rade se 
kaskade prema projektu enterijera.U plafon ugraditi sve 
potrebne elemente prema zahtevu projekta instalacija 
(svetiljke, rešetke i slično). Svi spojevi ploča su bandažirani, 
plafoni spremni za finalnu obradu.Obračun po m² stvarne 
površine plafona, bez razvijanja po ZAVRAJ Tehničkim 
uslovima. 

    

    
m² 167.20 

    
    

V 
SUVOMONTAŽNI  RADOVI     

        

VI 
BRAVARSKI RADOVI     

    
    

00-16 Izrada i ugradnja aluminijumskih jednokrilnih vrata od 
aluminijumskih profila,sa prekinutim termičkim mostom, 
eloksiranih u tonu i po izboru projektanta, a po katalogu 
proizvođača,postavljena u čeličnom blind ramu 20x40mm. 
Pregrada se sastoji od "PAMPLEKS" stakla sa sigurnosnom 
folijom 4.4.1.sa spoljne strane,vazduha 12mm i 
polureflektujuceg stakla d=4mm sa unutrasnje strane.Vrata su 
snabdevena automatom za samozatvaranje. 
Rukohvat je aluminijumski. 
Pregrada je snabdevena svim potrebnim kvalitetnim okovom 
po jus-u, za otvaranje prema šemi. 
Svi elementi moraju biti atestirani na potpuno dihtovanje i 
otpornost na vetar.                                                                  
Montaža se vrši preko čeličnih slepih štokova u zidu. 
Dimenzija vrata je 90x 210 cm. Debljina zida je 15 cm. 
Detalji u svemu prema specifikaviji proizvođača i izboru 
investitora. 
Otvaranje prema šemi.    
NAPOMENA: sve mere uzeti na licu mesta                             
Obračun po kom vrata sa finalnom obradom. 

    

  
  kom 1.00 
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00-17 Izrada i ugradnjaaluminijumskih vrata od  aluminijumskih 
profila,sa prekinutim termičkim mostom, eloksiranih u tonu i po 
izboru projektanta, a po katalogu proizvođača,postavljena u 
čeličnom blind ramu 20x40mm. Pregrada se sastoji od 
"PAMPLEKS" stakla sa sigurnosnom folijom 4.4.1.sa spoljne 
strane,vazduha 12mm i polureflektujuceg stakla d=4mm sa 
unutrasnje strane.Vrata su snabdevena automatom za 
samozatvaranje. Rukohvat je aluminijumski. Pregrada je 
snabdevena svim potrebnim kvalitetnim okovom po jus-u, za 
otvaranje prema šemi.Svi elementi moraju biti atestirani na 
potpuno dihtovanje i otpornost na vetar.Otvaranje prema šemi.   
NAPOMENA: sve mere uzeti na licu mesta                            
Obračun po kom vrata sa finalnom obradom. 

    

  
  kom 2.00 

00-18 Dvokrilna puna protivdimna vrata sa mehanizmom koji ih 
stalno drzi u zatvorenom polozaju sa atestom od ovlašćene 
ustanove za zahtevanu otpornost  od pozara. 
Dimenzije190x260 cm. Debljina zida je 50 cm. Ugrađivanje i 
finalna obrada prema specifikaciji proizvođača. 
Detalji u svemu prema proizvođaču. 
NAPOMENA: sve mere uzeti na licu mesta                              
Obračun po kom vrata sa finalnom obradom. 

    

  
  kom 2.00 

00-19 Izrada i postavljanje mesinganog natpisa "SALA", visine 20cm, 
pozicioniranog iznad ulaza u salu pozorišta. Veličinu i oblik 
slova uraditi prema projektu, detaljima i uputstvu projektanta. 
Obračun po komadu. 

    

  

  kom 2 

  
      

VI BRAVARSKI RADOVI     

VII 

KERAMIČARSKI RADOVI     

        

00-20 Oblaganje poda novoprojektovanog foajea protivkliznim 
nepoliranim pločama granitne keramike, dimenzija, slog i boje 
po izboru projektanta. Ploče se polažu u cementnom malteru 
razmere  1:3. 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 177.90 
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00-21 Oblaganje unutrašnjih stepenika -čela i gazišta protivkliznim 
nepoliranim pločama granitne keramike, dimenzija 30/30 cm, 
gazišta sa orebrenom površinom, slog i boja ploča po izboru 
projektanta i detaljima projekta. Uz zid izvesti testerasti sokl, 
što ulazi u cenu. Ploče se polažu u cementnom malteru 
razmere  1:3. Sve fuge fugovati masom za fugovanje u boji 
pločica. 
Obračun po m' stepenika. 
 
 

    

    
m' 34.10 

00-22 Oblaganje podova  u objektu koji se rekonstruise u ostave, 
prostorija 4 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 4.90 

    
    

VII 
KERAMIČARSKI RADOVI     

  
      

VIII 
RADOVI NA RESTAURACIJI STARE FASADE     

    
    

00-23 PRIPREMNI RADOVI, RADOVI NA RUŠENjU  
    

  Obijanje  maltera sa zidova ulične, ravno malterisane fasade 
koja je ispresecana  horizontalnim plitkim kordonom i 
profilacijom oko prozorskih otvora. Obijanje je sa čišćenjem 
fugni čeličnom četkom. Fugne očistiti minimalno 2 cm dubine. 
Pre obijanja izraditi potrebne metalne sablone. Ne obiti celu 
povrsinu vec sacuvati najbolji uzorak po kojem ce se izvrsiti 
rekonstrukcija za svaki drugaciji detalj . Pazljivo obijati oko 
prozora oko iznad kojih je izvedena   potprozorska profilacija. 
Pazljivo obijati malter sa profilisanih, horizontalnih 
venaca(kordona) koji dele fasadu na sefmente. Šut odneti na 
deponiju koju odredi investitor (do 5km daljine). Podlogu oprati 
vodom i ocistiti zicanim cetkama. Obračun po m². Podlogu 
oprati vodom i očistiti žičanim četkama. Obračun po m². 

m² 231.00 

        

00-24 HIDROIZOLATERSKI RADOVI 
    

  Hidroizolacija fasadnog zida sredstvima za blokadu i 
neutralisanje kapilarne vlage (injektiranjem) na bazi silana 
(SikaMur–InjectoCream ili sličan materijal drugog 
proizvodjača). Masa za injektiranje se ubruzgava u prethodno 
izbušene rupe (otvore) na zidu, korišćenjem odgovarajućeg 
alata. Rupe prečnika 12 mm bušiti kroz fugne u zidu na 
osovinskom razmaku od 12 cm. Dubina rupa je 4 cm manja od 
debljine zida.  Injektiranje uzvesti u svemu prema uputstvu 
proizvodjača materijala iznad sokle.  Obračun po m` dužnom 
zida. 

    

  zid debljine 64 cm 
m` 23.10 

        

00-25 RADOVI NA UZIMANJU UZORAKA 
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  Uzimanje uzoraka  dekorativnih elemenata na fasadi 
(uzimanje otisaka silikatnom gumom ). Obračun po kom 

kom 1.00 

        

00-26 
RADOVI NA IZLIVANJU DEKORATIVNIH ELEMENATA     

    
    

  Kalupirano odlivanje  trodimenzionalnih elemenata u gipsu i 
pričvršćivanje za bazični fasadni sloj specijalnim lepilima. Sve 
aktivnosti se moraju raditi iznad 5°stepeni Celzijusa. 
Dekorativnih elemenata na fasadi koje se nalaze na fasadi 
ispod oluka u krovnom venacu (predvidja se zamena cca 20 % 
konzola). Obračun po kom. 

    

    
1   

    
kom 4.00 

        

00-27 ZIDARSKI RADOVI 
    

    
    

  napomena     za malterisanje profilacija korisiti metalne 
šablone izradjene po originalnom uzorku. Šablone izraditi od 
lima debljine 1mm, sa osloncima za naleganje na dve  
horizontalne vođice pričvršćene za fasadu. 

    

00-26-01 Ukupnu površinu fasade potpuno odprašiti. Obracun  po m². 

m² 231.00 

00-26-02 Malterisati  fasadu ravnih površina u prizemlju Obijene fugne 
popuniti i globalno izravnati malterom za restauraciju na bazi 
silikona, sa karakteristikama parodifuznosti i sa puniocima 
kvarcnih veziva. Malterisanje izvršiti  malterom za restauraciju 
na bazi silikona, sa karakteristikama parodifuznosti i sa 
puniocima kvarcnih  veziva. Malter treba da je otporan na UV 
zračenje. Malterisanje izvesti u svemu prema uputstvu 
proizvodjača materijala (SIKA, EDINTHON ili slično).Obračun 
po m² 

m² 231.00 

        

00-28 RADOVI NA ZAŠTITI GIPSANIH ORNAMENATA  
    

    
    

  Pastozno premazivanje kremom proizvodjača za 
hidrofobisanje bez rastvarača na bazi silana (proizvodjač STO 
ili slično) sa velikom dubinom prodiranja, za jako smanjenje 
upijanja vode, belim, koji kad se osuši postaje transparentan.  
dekorativnih elemenata na fasadi koje se nalaze na fasadi 
ispod oluka u krovnom venacu (predvidja se zamena cca 20 % 
konzola). Obracun po komadu.                   

    

    
kom 4.00 

00-29 MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 
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00-29-01 1. Bojenje novomalterisane fasade  bojom sa karakteristikama  
baze silikona (proizvodjača STO ili EDINTHON ili sl.), otporne 
na abraziju i klimatske promene i UV zrake, paropropusnom, 
nepromočivom, sa dodatkom mikrofibera, samoperive. 
Premazi moraju biti otporni na baze i saponifikacije, 
minimalnog upijana vlage i podignute otpornosti na razvoj algi 
i gljivica. Naneti u dva sloja. Tonovi su svetli . Obracun po m² 

m² 231.00 

00-29-02 Bojenje gipsanih ornamenata i prostornih elemenata bojom sa 
karakteristikama baze silikona, otporne na abraziju i klimatske 
promene i UV zrake, paropropusnom, nepromočivom, sa 
dodatkom mikrofibera, samoperive. Premazi moraju biti 
otporni na baze i saponifikacije, minimalnog upijanja vlage i 
podignute otpornosti na razvoj algi i gljivica. Naneti u dva 
sloja. Obracun po m². 

    

  dekorativnih elemenata na fasadi koje se nalaze na fasadi 
ispod oluka u krovnom venacu (predvidja se zamena cca 20 % 
konzola). 

kom 4.00 

        

VIII 
RADOVI NA RASTAURACIJI  STARE  FASADE     

    
    

IX 
MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI     

    
    

00-30 Bojenje zidova preko gips ploča poludisperzivnim bojama. Sve 
površine prethodno gletovati, što ulazi u cenu. Ton boje prema 
projektu enterijera. Materijal primeniti po uputstvu 
proizvođača. Obračun po m²  

    

  Farba TIKKURILA L491(TIDE) 
m² 72.00 

  Farba TIKKURILA V503 (WINTER) 
m² 125.00 

  Tehnika imitacije betona 
m² 12.40 

    
    

00-31 Bojenje plafona preko gips kartonskih ploča poludisperzivnim 
bojama. Boje se horizontalne i vertikalne površine od gips 
kartona.  Sve površine prethodno gletovati, što ulazi u cenu. 
Ton boje je tikkurila v503. Materijal primeniti po uputstvu 
proizvođača. 
Obračun po m²  
 

    

    
m² 187.00 

    
    

IX 
MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI     

X 
ZAVRŠNO ČIŠĆENJE     

    
    

00-32 Završno čišćenje prostorija posle obavljanja svih građevinskih i 

zanatskih radova. 
Obračun po m² neto površine. 
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  m² 239 

    
    

X 
ZAVRŠNO ČIŠĆENJE     

    
    

2 -HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE 

  

RED. BR.. OPIS RADOVA 
JED. 

MERE 
KOLIČINA  

I I.  VODOVOD 
    

  
  

    

B-2 Nabavka, transport i montaža vodovodnih cevi  od  
polupropilena PPR za instalacije unutrašnjeg vodovoda,  
WAVIN  Ekoplastik.        U cenu ulazi nabavka  transport, 
raznošenje do mesta ugrađivanja, montaža cevi sa svim 
fazonskim komadima, i sva potrebna štemovanja i probijanja 
rupa. 

    

  PPR  Cevi  S 5  (PN10) 
    

  Hladna  voda 
    

  DN 25 m 1 
33.00 

      
  

B-3 Nabavka i montaža čelično pocinkovanih vodovodnih cevi . 
Sve cevi montirane u žljebu obaviti plastizol trakama.  
Horizontalnu  mrežu  u  tehničkoj  etaži  učvrstiti  obujmicama  
sa  elastičnim  podmetačem. Obračun  po  m1  kompletno  
postavljene  mreže od  cevi,  sva  potrebna  štemovanja,  
fazonske  komade,  kao  i alat materijal potreban  za  njihovu  
montažu. 

  

  

  Ø  65 - unutrašnji profil m 1 
16.50 

  Ø  50 - unutrašnji profil m 1 
3.00 

      
  

B-4 Nabavka i postavljanje protivpožarnih hidranata Ø50. Hidrant 
je  smešten  u ormarić od INOXA dim  50/50/12  cm   sa  
naznakom  H,  snabdeven plastificiranim crevom dužine 15 m, 
ventilom i mlaznicom Ø16 mm (Ø 50). 

kom 1 

    
    

      
  

B-5 Ispitivanje vodovodne mreže na ispravnost  montaže i probni 
pritisak od 12 bara u trajanju od 24 sata.     

  Obračun po m1. m 1 
61.05 

    
    

B-6 Dezinfekcija   vodovodne  mreže   6% hlornim rastvorom. 
Nakon dezinfekcije mrežu ispitati. 

  

  

  Obračun po m1. m 1 
41.25 

      
  

A-9 Nabavka,transport i montaža prefabrikovane termoizolacije 
koja pri gorenju ne oslobađa otrovne gasove, tip kao 
ARMAFLEX ili ekvivalentno debljine 9mm, dužine 
2000mm,cevi za razvod hladne vode, koji se vode slobodno u 
prostoru spuštenog plafona i kroz gip-karton zidove. 
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  Hladna  voda - protiv  kondenza 
    

  DN 25 m 1 
33.00 

      
  

      
  

    
    

II SANITARNI OBJEKTI:     

        

C-8 Nabavka  I  montaža  sudopere  od  rostfraja ugrašene  u  
elemet, 

    

  Dvodelne  sudopere  u  kuhinjama  
kom 1 

C-10 - Stojeća jednoručna baterija  za sudoper, hromirana sa   
mešačem za toplu i  hladnu vodu,  zajedno sa pripadajućim 
priborom  i  priključkom  na  protočni  bojler.                   Plaća 
se po kom. 

kom 1 

  
      

 

 

3 – ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE 

  

RED. 

BR.. 
OPIS RADOVA 

JED. 

MERE 
KOLIČINA  

  I.NAPAJANjE I  ENERGETSKI  RAZVOD  U OBJEKTU 

        

    
    

1. DEMONTŽNO-PRIPREMNI RADOVI 
    

    
    

1 Prethodno merenje/ispitivanje neprekidnosti i izolovanosti 

postojeće instalacije i uzemljenja uz izdavanje Zapisnika. 

Rezultati će biti iskorišćeni u svrhu određivanja materijala 

koji se može iskoristiti i materijala koji nije za dalju 

upotrebu, kao i za eventualnu potrebu sanacije uzemljenja. 

kpl 1.00 

    
    

    
    

2. INSTALACIJA OSVETLJENJA 
    

    
    

1 Isporuka, izrada i povezivanje sijaličnih mesta protivpanične 

rasvete, kablom tipa N2XH-J 3x1,5mm². Kabl se polaže po 

PNK regalima, u zidu ispod maltera, uvalači u već 

pripremljene bezhalogene cevi Ø16mm položene prilikom 

formiranja zidova i tavanice. Sva skretanja i povezivanja 

izvesti u instalacionim kutijama. 
    

  Sve komplet povezano i ispitano bez instal. kutija i cevi. 
    

  Obračun po dužnom metru, povezano i ispitano. 
m 50.00 
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2 Isporuka, izrada i povezivanje sijaličnih mesta rasvete 

objekta, kablom tipa N2XH-J 3x1,5mm². Kabl se polaže po 

PNK regalima, u zidu ispod maltera, uvalači u već 

pripremljene bezhalogene cevi Ø16mm položene prilikom 

formiranja zidova i tavanice. Sva skretanja i povezivanja 

izvesti u instalacionim kutijama. 
    

  Sve komplet povezano i ispitano bez instal. kutija i cevi. 
    

  Obračun po dužnom metru, povezano i ispitano. 
m 200.00 

    
    

3 Isporuka, izrada i povezivanje šinske rasvete objekta 

reflektorima, kablom tipa N2XH-J 5x2,5mm². Kabl se polaže 

po PNK regalima, u zidu ispod maltera, uvalači u već 

pripremljene bezhalogene cevi Ø29mm položene prilikom 

formiranja zidova i tavanice. Sva skretanja i povezivanja 

izvesti u instalacionim kutijama. 
    

  Sve komplet povezano i ispitano bez instal. kutija i cevi. 
    

  Obračun po dužnom metru, povezano i ispitano. 
m 35.00 

    
    

4 Isporuka, izrada i povezivanje sijaličnih mesta spoljne 

rasvete objekta (reflektora), kablom tipa N2XH-J 3x2,5mm².  

Kabl se polaže po PNK regalima, uvalači u već pripremljene 

bezhalogene cevi Ø23mm položene prilikom formiranja 

zidova i tavanice, kao i u bezhalogene cevi Ø23mm položene 

u zemlji ispred objekta. Sva skretanja i povezivanja izvesti u 

instalacionim kutijama. 
    

  Sve komplet povezano i ispitano bez instal. kutija i cevi. 
    

  Obračun po dužnom metru, povezano i ispitano. 
m 70.00 

    
    

3. SVETILJKE 
    

    
    

  Isporuka, montaža i povezivanje svetiljki prema izboru 

investitora i projektanta enterijera, na gradilištu, komplet sa 

svim rasvetnim telima, predspojnim uređajima, opremom za 

montažu, klemama i ostalim elementima koji omogućuju da 

se svetiljka montira i pusti u rad. 
    

  Svetiljke su date prema tipu i to: 
    

- Tip 1 Viseća dekorativna LED svetiljka sa opalnim 

difuzorom, tipa PRIMA DO/S HO 2864, 80W. Svetiljka se 

isporučuje u kompletu sa elektronskim priborom. Kućište je 

od ekstrudiranog aluminijuma, bez vidljivog rama. 

Proizvođač BUCK ili ekvivalent. 
kom 1.00 

- Tip 2 Plafonske opalne kugle, sa porcelanskim sijaličnim 

grlom E-27 i ink.sijalicom 40-60W/230V. Tip svetiljke u 

svemu prema projektu enterijera. Obračun po komadu. 
kom 8.00 

- Tip 3 Viseće dekorativni LED luster 12x3W, tipa 

MALAGON, monitrane iznad centralnog hola. Svetiljka se 

isporučuje u kompletu sa elektronskim priborom i priborom 

za montažu na visilicu. Proizvođač EMMEZETA ili 

ekvivalent. kom 1.00 
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- Tip 4 Viseća dekorativna LED svetiljka 20W, tipa NEO 

SPOT TB INT/S. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa 

elektr. priborom i priborom za montažu na visilicu. 

Proizvođač BUCK ili ekvival. kom 1.00 

- Tip 5 Viseća luster max 60W, grlo E27, tipa MILAGRO. 

Svetiljka se isporučuje u kompletu sa priborom za montažu 

na visilicu. Proizvođač EGLO ili ekvivalent. kom 1.00 

- Tip 6 Viseća luster/kugla Fi600mm, max 60W, grlo E27. 

Svetiljka se isporučuje u kompl. sa priborom za mon. na 

visilicu. kom 1.00 

- Tip 7 Viseći pleteni luster Fi400mm, max 60W, grlo E27. 

Svetiljka se isporučuje u kompl. sa priborom za mon. na 

visilicu. kom 6.00 

  TIP 8 LED spot ugradne svetiljke, 9W, sa kućištem od 

mesinga. Tip svetiljke prema projektu enterijera. Svetiljke se 

postavljaju u prostoru iza šanka. Obračun po komadu. 

kom 9.00 

  Tip 9 Led traka u prostor iza staklene zidne obloge i u 

prostor spuštenog plafona. U cenu je uračunat i trafo za te led 

trake. Obračun po m1. 

 

 

 

 

 

m 150.00 

- 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 

  Tip 13 Panik svetiljka 3W LED 3h, IP20 ,tip GR-

310/12L/180, proizvođač OLIYMPIA ELECTRONICS ili 

ekvivalent. 

Svetiljka za unutrašnju montažu (hodnici, komunikacija). 
kom 9.00 

  Tip 14 Reflektori LED za spoljnu montažu, 50W, 230V, beli, 

3000K, IP65, proizvođač LEDVANCE ili ekvivalent. 

Reflektori se postavljanju spolja i osvetljuju staklenu fasadu. kom 5.00 

    

    

    
    

4. UTIČNICE I KABLOVSKI IZVODI 
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1 Isporuka, izrada i povezivanje monofaznih priključnih mesta 

tehnoloških potrošača i opšte namene, kablom tipa N2XH-J 

3x2,5mm².  Kabl se polaže po PNK regalima, uvalači u već 

pripremljene bezhalogene cevi Ø23mm položene prilikom 

formiranja zidova i tavanice. Sva skretanja i povezivanja 

izvesti u instalacionim kutijama. 
    

  Sve komplet povezano i ispitano bez instalacionih kutija 

cevi.     

  Obračun po dužnom metru, povezano i ispitano. 
m 370.00 

    
    

2 Isporuka, izrada i povezivanje monofaznih izvoda za potrebe 

tehnoloških potrošača i opšte namene, kablom tipa N2XH-J 

5x2,5mm². Kabl se polaže po PNK regalima, uvalači u već 

pripremljene bezhalogene cevi Ø23mm položene prilikom 

formiranja zidova i tavanice. Sva skretanja i povezivanja 

izvesti u instalacionim kutijama.     

  Sve komplet povezano i ispitano bez instalacionih kutija i 

cevi.     

  Obračun po dužnom metru, povezano i ispitano. 
m 90.00 

    
    

3 Isporuka, izrada i povezivanje trofaznih priključnih mesta 

tehnoloških potrošača, kablom tipa N2XH-J 5x4mm². Kabl 

se polaže po PNK regalima, uvalači u već pripremljene 

bezhalogene cevi Ø29mm položene prilikom formiranja 

zidova i tavanice. Sva skretanja i povezivanja izvesti u inst. 

kutijama. 
    

  Sve komplet povezano i ispitano bez instalacionih kutija i 

cevi.     

  Obračun po dužnom metru, povezano i ispitano. 
m 40.00 

    
    

4 Isporuka, izrada i povezivanje izvoda za foto ćeliju i senzore 

pokreta, kablom tipa N2XH 2x1,5mm². Kabl se polaže po 

PNK regalima, uvalači u već pripremljene bezhalogene cevi 

Ø13mm položene prilikom formiranja zidova i tavanice. Sva 

skretanja i povezivanja izvesti u instalacionim kutijama. 
    

  Sve komplet povezano i ispitano bez instalacionih kutija i 

cevi.     

  Obračun po dužnom metru, povezano i ispitano. 
m 50.00 

    
    

5. ELEKTOINSTALACIONI  MATERIJAL 
    

    
    

1 Isporuka, montaža i povezivanje utičnica, prekidača i 

instalacionih kutija iz uvoznog programa renomiranog 

proizvođača LEGRAND MOSAIC ili ekvivalent i to:      

- instalaciona kutija fi60mm 
kom 20.00 

- instalaciona kutija 141x77mm 
kom 2.00 

- nosač aparata 2M 
kom 16.00 

- nosač aparata 4M 
kom 3.00 

- nosač aparata 6M 
kom 1.00 

- maska 2M 
kom 16.00 

- maska 4M 
kom 3.00 
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- maska 6M 
kom 1.00 

- jednopolni prekidač 10A, 230V, 2M 
kom 4.00 

- set od 6 jednopolnih prekidača 10A, 230V, 6M 
kom 1.00 

- lampica indikatora 230V 
kom 4.00 

- jednofazna šuko priključnica 16A, 230V 2M 
kom 11.00 

- dupla jednofazna šuko priključnica 16A, 230V, 4M 
kom 1.00 

- trofazna šuko priključnica 16A, 400V, 2M 
kom 1.00 

    
    

2 Isporuka i postavljanje instalacionih i razvodnih kutija, i to:  
    

- razvodna kutija Ø60mm 
kom  24.00 

- razvodna kutija Ø78mm 
kom 14.00 

- instalaciona kutija 100x100mm 
kom 4.00 

- instalaciona kutija 150x150mm 
kom 2.00 

    
    

6. IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA I UZEMLJENJE 
    

    
    

1 Isporuka i postavljanje  u zidu ispod maltera instalacionih 

vodova za izjednačenje potencijala (vodovoda, kanalizacije, 

grejanje, vrata, kablovski regali, metalne mase itd). Pozicija 

obuhvata izradu završetaka vodova, i kabla:     

- N2XH-J 1x10mm² 
m 15.00 

- N2XH-J 1x6mm² 
m 35.00 

- N2XH-J 1x4mm² 
m 75.00 

    
    

2 Isporuka potrebnog materijala i izrada uzemljivača od tri 

cevasta uzemljivača, povezanih FeZn trakom, za slučaj da 

prethodna merenja pokažu potrebu (opciono). Pozicija ne 

obuhvata građevinske i zemljane radove, kao što su 

razbijanje betona, ponovno betonjiranje i sl. 
    

- cevasti uzemljivač SRPS N.B4.942 3000/76,1 
kom 3.00 

- priključak SRPS N.B4.932 - D 
kom 3.00 

- traka FeZn 25x4mm 
m 30.00 

    
    

7. KABLOVSKI  REGALI I PVC ZAŠTITNE CEVI   
    

    
    

  Nabavka, isporuka, transport i ugradnja dole navedenog 

elektro materijala.     

    
    

1 Nosač kablova PNK komplet sa držačima i potrebnim 

priborom za postavljanje, spajanje i galvansko prespajanje.     

- PNK100 
m 30.00 

- PNK200 
m 12.00 

    
    

2 Tvrde bezhalogene cevi koje se ugrađuju u fasadni zid i u 

pod, ili se postavljaju na nosač kablova za glavne napojne 

kablove.       
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- Ø50mm 
m 20.00 

- Ø35mm 
m 35.00 

    
    

3 Bezhalogene savitljive cevi koje se ugrađuju u toku 

betoniranja podova, zidova, montaže zidnih panela i u 

duplom plafonu. Plaća se po metru dužnom ugrađene cevi. 

Cevi su sledećih unutrašnjih prečnika:     

- Ø29mm 
m 50.00 

- Ø23mm 
m 60.00 

- Ø16mm 
m 75.00 

- Ø13mm 
m 100.00 

  
      

8. ZAVRŠNI RADOVI, MERENJA I ATESTI 
    

    
    

1 Pregled, funkcionalno ispitivanje izvedene instalacije, 

izdavanje potvrde i atesta od strane ovlašćenog preduzeća, 

davanje garantnih listova, uputstava i puštanje u rad. 

Potrebno je uraditi sledeća ispitivanja:      

- Merenje otpora izolovanosti provodnika-kablova 
    

- Merenje otpora petlje kvara 
    

- Ispitivanje neprekidnosti zaštitnih provodnika i provodnika 

za izjednačenje potencijala     

- Kontrola galvanskih veza metalnih masa sa taksativnim 

navođenjem mernih tačaka     

- Merenje osvetljaja 
    

- Ispitivanje funkcionalnosti zaštitnih i upravljačkih uređaja 
    

- Prethodno-probno merenje otpora uzemljenja 
    

  Obračun po kompletu. 
kpl 1.00 

    
    

2 Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja sa 

izdavanjem uputstava za rad i rukovanje. kpl 1.00 

    
    

3 Norma sati za radove koji se ne mogu predvideti za 

adaptaciju a biće pravdani kroz građevinsku knjigu i 

odobreni od strane Nadzornog organa. nč 50.00 

    
    

  UKUPNO 10. 
    

 

 
4 - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE 

  
  

RED. BR.. OPIS RADOVA 
JED. 

MERE 
KOLIČINA  

  
TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE 
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1. Strukturni kablovski sistem (telefonska i lokalna 

računarska mreža)      
1.1 FTP RJ45 cat 6, 1 modul telekomunikaciona priključnica 

slična tipu Mosaic 76562, Legrand za ugradnju u doznu u 

zidu. 

    

  
Nabavka, isporuka i montaža u uzidnu doznu. kom 5 

1.2 Instalaciona uzidna kutija-dozna, za ugradnju do 2 modula 

priključnica u kompletu sa: nosač mehanizma 2 modula i 

okvir 2 modula. 

    

  Nabavka, isporuka i montaža. kompl. 2 

1.3 Instalaciona uzidna kutija-dozna, za ugradnju do 2 modula 

priključnica u kompletu sa: slepa maska 1 modul, nosač 

mehanizma 2 modula i okvir 2 modula. 

    

  Nabavka, isporuka i montaža. kompl. 1 

1.4 HF kabl sličan tipu UC500 S23 (U/FTP cat.6A  

4x2x0,54mm), DRAKA, pun presek. 

    

  Nabavka, isporuka i polaganje u cevi ili na regal. met. 198 

1.5 Bezhalogena rebrasta cev Ø25/18mm.     

  
Nabavka, isporuka i ugradnja u zid-tavanicu. met. 132 

1.6 Konektovanje U/FTP kablova na oba kraja. kom. 5 

1.7 Obeležavanje i atestiranje U/FTP linkova. kom. 5 

1.8 Ostali  nepredviđeni radovi i sitan potrošni materijal. pauš.   

1.9 Završno ispitivanje instalacije i puštanje u rad od strane 

isporučioca opreme. Izdavanje odgovarajućih atesta, obuka 

korisnika, puštanje u ispravan rad.  

pauš.   

1.10 Nadzor nad izvođenim radovima. pauš.   

1.11 Izrada projekta izvedenog objeklta. pauš.   

        

  Strukturni kablovski sistem (telefonska i lokalna 

računarska mreža):     

        

  
2. Stabilna instalacija za dojavu požara 

    

2.1 Konvencionalni optičko / termomaksimalni (580C) / 

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. 

kompl. 4 

2.2 Dodatno podnožje za automatski detektor požara predviđeno 

za OG instalaciju slično tipu STD-200, DETNOV. 

    

  Nabavka, isporuka i montaža na tavanicu. kom. 4 

2.3 Konvencionalni ručni javljač požara za montažu na zid sličan 

tipu PCD-100, DETNOV. Poseduje EN 54-11 standard. 

    

  Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku 

instalaciju. 

kom. 1 

2.4 Konvencionalna alarmna sirena za unutrašnju montažu slična 

tipu SCD-200, DETNOV, radni napon 24VDC, potrošnja 

16mA, 103dB, 124x130x100mm. 

    

  Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku 

instalaciju. 

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

  
Nabavka, isporuka i polaganje u cevi. met. 132 

2.6 Instalacioni kabl sličan tipu JE-H(St)H 2x2x0,8mm 

FE180/E90. 

    

  Nabavka, isporuka i polaganje u cevi. met. 17 

2.7 Bezhalogena rebrasta cev prečnika 16/11mm.     

  
Nabavka, isporuka i ugradnja u zid-tavanicu. met. 94 

2.9 Isporuka materijala i izrada prodora između protivpožarnih 

sektora korišćenjem vatrozaštitne mase za popunu tipa CP 

615 i vatrozaštitne pene tipa CP 620 proizvođača Hilti-Galeb 

group ili sl. 

kg. 0.50 

2.10 Završna električna merenja na kablovima (otpor izolacije, 

preslušavanje i ispitivanje parica na prekid i kratak spoj). 
pauš.   

2.11 Završno ispitivanje instalacije i puštanje u rad od strane 

isporučioca opreme. Izdavanje odgovarajućih atesta, obuka 

korisnika, puštanje u ispravan rad.  
pauš.   

2.12 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.   

2.13 Ostali  nepredviđeni radovi i sitan potrošni materijal. 
pauš.   

2.14 Nadzor nad izvođenim radovima. pauš.   

2.15 Izrada projekta izvedenog objekta. pauš.   

  Stabilna instalacija za dojavu požara: 
  

  

 

 
5 - MAŠINSKE INSTALACIJE 

  

RED. BR. OPIS RADOVA JED. 

MERE 

KOLIČINA  

  I  - MAŠINSKI RADOVI 

    

A VRF SISTEM FOAJEA   

 NAPOMENA:   

 - Radove izvesti prema tehničkim uputstvima i 

zahtevima proizvođača  "Hitachi" i projektnoj 

dokumentaciji. 

Tip kablova usvojiti prema tehničkom uputstvu 

proizvođača i važećim propisima.  

  

    

1. Nabavka, isporuka i ugradnja spoljašnje jedinice VRF 

sistema, zajedno sa postoljem i komunikacionim 

kablom.  U cenu uračunata dopuna freona.                                                                                                                                                                           

  

 Tip: RAS-12HNC   

 Proizvođač: Hitachi ili odgovarajuće   

 Rashladni kapacitet: 30 kW   

 Grejni kapacitet: 33,5 kW   
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 Dimenzije spoljašnje jed: 1650x1100x390mm   

 Težina spoljašnje jedinice: 168kg   

 Napajanje:  ~3/400V/50Hz   

 Jačina struje:  24.3A kom 1 

    

2. Nabavka, isporuka i ugradnja unutrašnje kanalske 

jedinice VRF sistema, zajedno sa komunikacionim 

kablom.                                                                                         

  

 Tip: RPI-6.0FSN4E   

 Proizvođač: Hitachi ili odgovarajuće   

 Rashladni kapacitet: 14,0 kW   

 Grejni kapacitet: 16,0 kW   

 Dimenzije: 275x1474x600mm   

 Težina: 48kg   

 Napajanje: ~1/230V/50Hz   

 Snaga:  250W kom 2 

    

3. Nabavka, isporuka i ugradnja račvi za VRF sistem.                                                 

 Tip: E-162SN3   

 Proizvođač: Hitachi ili odgovarajuće kom 1 

    

4. Nabavka, isporuka i ugradnja kontrolera za VRF 

sistem.                                                                          

  

 Tip: PC – ARF   

 Proizvođač: Hitachi ili odgovarajuće kom 1 

    

5. Nabavka,isporuka i ugradnja bakarnih cevi za 

izvođenje VRF sistema: 

  

 1" (25,4mm) m 16.5 

 5/8" (15,88mm) m 11 

 1/2" (12,7mm) m 16.5 

 3/8" (9,52mm) m 11 

    

6. Za spojni i zaptivni materijal, konzole, obujmice, 

nosače, lukove čvrste i klizne oslonce kiseonik disugas, 

elektrode, i sav ostali materijal za izvođenje cevne 

mreže predviđa se 30 % od poz. 5.  

% 30 

    

7. Nabavka,isporuka i montaža izolacije  Kaiflex EF 

proizvođač KAIMANN ( ili odgovarajuće) za izolaciju 

cevi VRF sistema.  

  

 Ø-25/9 m 15 

 Ø-15/9 m 10 

 Ø-12/9 m 15 
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 Ø-10/9 m 10 

8. Nabavka, isporuka i ugradnja PVC cevi za potrebe 

kondenz mreže. Stavkom obuhvaćeni fazonski 

elementi, elementi za oslanjanje i potrošni materijal za 

montažu i spajanje. U stavku je uračunat i neophodni 

sifon sa pomoćno potrošnim materijalom za priključak 

na kanalizacionu mrežu. 

  

 PVC Ø32 m 5 

 PVC Ø40 m 15 

    

B VENTILACIJA FOAJEA   

    

1. Nabavka, isporuka i ugradnja rekuperatorske jedinice u 

kompletu sa daljinskim upravljačem PC-ART. 

  

 Proizvođač: Hitachi ili odgovarajuće   

 Sistem S1-V1   

 Tip: KPI 2002E3E   

 Protok vazduha: 2000/1560/1240 m3/h   

 Eksterni napor: 135/84/60 Pa   

 Snaga: 852 W;    

 Napajanje: 230V; 1Ph; 50Hz   

 Dimenzije: 525x1800x1430mm   

 Težina: 106kg   

 Senzor temperature za ugradnju ispred elektro grejača 

(THM4). 

  

 Filter: G3/G7 kom 1 

    

2. Nabavka, isporuka i ugradnja sobnog senzora kvaliteta 

vazduha u kompletu sa komunikacionim kablom. 

  

 Proizvođač: „Siemens“ ili odgovarajuće   

 Tip: QPA1000   

 radni napon:  DC 15...35 V   

 signalni izlaz DC 0...10 V   

 Merni element za: VOC (volatile organic compounds) kom 1 

    

3. Nabavka, isporuka i ugradnja kanalskog elektro grejača 

sa dodatnom opremom. 

  

 Proizvođač: „S&P“ ili odgovarajuće   

 Sistem S1   

 Tip: MBE-400/90T   

 Snaga grejača: 9kW   

 Napajanje: 400V; 3Ph; 50Hz   

 Količina vazduha: 2100 m3/h   
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 Minimalna količina vazduha: 680 m3/h   

 Pad pritiska: 38 Pa   

 Dimenzija priključka: 400mm   

 Kontroler: TTC-25   

 Potenciometar: TBI-10 (-20°C do 10°C)   

 Kanalski senzor temperature: TG-K-310   

 Presostat: DPS 2-30   

 Uslov uključenja elektro grejača sa rekuperatora, 

prema spoljašnjoj temperaturi 

kompl 1 

    

4.  Nabavka, isporuka i montaža difuzora sa 

termoelemtom (bez pomoćne energije) za promenu 

ugla lopatica u zavisnosti od temperature vazduha,  u 

kompletu sa plenumskom kutijom i priključkom sa 

bočne strane. U boji prema zahtevu investitora. Sledeće 

veličine: 

  

 Proizvođač: Klima oprema ili odgovarajuće   

 Tip: DVV-400 T  kom 4 

    

5.  Nabavka, isporuka i montaža aluminijumske 

ventilacione rešetke sa regulatorom protoka. U boji 

prema zahtevu investitora. Sledeće veličine: 

  

 Proizvođač: Klima oprema ili odgovarajuće   

 Tip: OAB 1-0/L 825x425   

 Količina vazduha: 1700m3/h   

 Pad pritiska: 5Pa kom 1 

    

6.  Nabavka, isporuka i montaža aluminijumske 

ventilacione rešetke, u boji prema zahtevu investitora. 

Sledeće veličine: 

  

 Proizvođač: Klima oprema ili odgovarajuće   

 Tip: OAB 1-0 1025x425   

 Količina vazduha: 2160 m3/h   

 Pad pritiska: 5Pa kom 2 

    

7. Nabavka, isporuka i ugradnja fiksnih protiv kišnih 

žaluzina sa mrežicom. 

  

 Proizvođač: Aerogrami ili odgovarajuće   

 Tip: BNJK 1000x400 kom. 2 
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8. Izrada i montaža vazdušnih kanala za klimatizaciju i 

ventilaciju od pocinkovanog lima. Minimalna količina 

cinka 275g/m². Debljine lima za pravougaone kanale 

od pocinkovanog lima izvesti prema  DIN 1946 i SRPS 

C.B4.081/52 prema dužoj strani kanala i to: 

  

 "do 250 mm         d = 0,5 mm 

od 250-999 mm  d = 0,75 mm 

Preko 1000 mm   d = 1,00-1,25 mm. 

Na svim kanalima čija širina prelazi 500mm izvršiti 

ukrućenja da bi se izbegla buka." 

  

 Spajanje limenih kanala i fazonskih delova vrši se 

pomoću pocinkovanih "MEZ" profila. Ovom stavkom 

su obuhvaćeni prelazni komadi, kolena, račve, fazonski 

elementi, silikon za zaptivanje i sav pomoćni montažni 

materijal. 

Obračunati po kilogramu ugrađenog  kanala sa 

prirubnicama.  

kg 473 

    

9. Spojni i zaptivni elementi, pribor za montiranje kanala 

i to: obujmice i nosači, vijci, zaptivači, navojne šipke i 

konzole, kao i ostali sitan materijal. Plaća se 35% od 

vrednosti predhodne pozicije. 

% 35 

    

10. Nabavka, isporuka i montaža  fleksibilnih izolovanih 

creva za razvod vazduha. 

  

 Ø355 m 10 

 Ø315 m 10 

    

11. Nabavka, isporuka i montaža  fleksibilne veze za 

povezivanje kanalske klima jedinice. Dimenzije: 

  

 1250x180mm kom 4 

    

12. Nabavka, isporuka i montaža izolacije kanala sa 

izolacijom od mineralne vune (staklena vuna) debljine 

50 mm, sa aluminijumskom folijom (parna barijera), 

komplet sa materijalom za montažu.  

Izoluju se svi kanali u foajeu. 

m2 58.30 

    

    

D PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI   

    

 Pripremni radovi obuhvataju:   

 -upoznavanje sa izvedenim stanjem na objektu   

 -upoznavanje sa projektom i ostalom   dokumentacijom   
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 -otvaranje gradilišta   

    

 Puštanje u rad instalacija i regulisanje potrebnih 

parametara       

  

 Unutrašnji i spoljni transport materijala i alata   

    

 Završni radovi na izradi instalacije koji obuhvataju:   

 izrada uputstva za rukovanje i održavanje u tri 

primerka od kojih jedan treba zastakliti i uramiti i 

okačiti na vidno mesto 

  

 obeležavanje instalacije(natpis, simboli, pozicije)   

 raščišćavanje i čišćenje gradilišta u cilju 

osposobljavanja instalacije za rad 

  

 Uregulisanje kompletne instalacije i puštanje u pogon 

sa probnim radom i izvršenim termotehničkim 

ispitivanjima u skladu sa SRPS M.E6.012. Uraditi 

elaborat-izveštaj o izvršenom merenju i regulaciji 

protoka po granama priključaka. 

  

 tehnički prijem i primopredaja instalacije krajnjem 

korisniku, sa izradom izveštaja koji potpisuju : 

nadzorni organ,predstavnik izvođača, i rukovodilac 

radova 

  

 izrada projekta izvedenog stanja u tri primerka, koji se 

predaju investitoru 

  

 isporuka celokupne tehničke dokumentacije o opremi i 

radovima, potrebne za tehnički prijem i dobijanje 

upotrebne dozvole, učešće u tehničkom prijemu i  

otklanjanje primedbi 

  

  Paušal 1 

    

 

 

 

6 - PROTIV POŽARNA ZAŠTITA 

      RED. BR. 

OPIS RADOVA 
JED. 

MERE 
KOLIČINA  

1. 
Rucni aparat C9, za pocetno gasenje 
pozara prahom, kapacitet 9kg. 

kom 7 
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Начин плаћања: Плаћање ће се вршити уплатом на рачун извођача. Наручилац се обавезује да 
радове из предмета овог уговора плаћа Извођачу радова по следећој динамици: 
1) аванс у износу од 50 %  од вредности уговора без ПДВ-а, у року од 45 дана од дана потписивања 
уговорa, a након што Извођач радова достави Наручиоцу: 
-предрачун који, поред основних података, садржи податке из члана 42. Закона о порезу на додату 
вредност („Сл. гласник РС“, број: 84/04, 86/04 (исправка), 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 (др. 
закон), 142/14, 83/15 и 108/16). Предрачун доставити у три примерка, 
-банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и  
-банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
2) остатак од 50% од вредности Уговора без ПДВ-а у року од 45 дана од дана пријема привремених и 
окончане ситуације, која не може бити мања од 10% од вредности овог Уговора, потписане и 
оверене од стране надзорног органа и наручиоца и примљенe банкарске гаранције за обезбеђења 
отклањања грешака у гарантном року, која се предаје са окончаном ситуацијом. 
Место извођења радова: Трг српских добровољаца 28, Кикинда 
Гарантни рок за извођење радове:  2 (две) године рачунајући од дана примопредаје радова. За 
уграђене материјале и уграђену опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који 
тече од дана извршене примопредаје радова. 
Рок за извођење радова: до 40 радних дана од дана увођења извођача у посао. 
 
Посебан захтев наручиоца: 

1. Изабрани извођач радова се уводи у посао у току извођења друге фазе радова и радове 
извршава паралелно са извођењем радова из друге фазе радова. Извођач мора динамику 
радова ускладити са динамиком из друге фазе радова чије је извршење у току. Кашњење на 
радовима које се појавило услед кашњења извођача из друге фазе радова, је оправдано уз 
писмено образложење. 

2. Понуђач је дужан да потпише Изјаву понуђача о посети локације и да исту достави уз понуду 
(Прилог IX.5.) Уколико се предметна изјава не достави, понуда неће бити валидна. Понуђан 
није у обавези да обилазак локације најави наручиоцу, нити да истог у току набавке 
обавештава о томе. 

 
III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

Пројекат за извођење радова се налази код инвеститора, и на захев заинтересованог лица, може 
се извршити увид, до 5 дана од истека рока за подношење понуда, уз предходну писмену најаву 
Наручиоцу од 2 дана, путем мејла javne.nabavke@kikinda.org.rs . 
Не постоји техничка документација. 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за 

учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

 

mailto:javne.nabavke@kikinda.org.rs
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Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Назив документа, назив издаваоца, број 

и датум издавања   

 
 

1. 

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

 

2. 

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

3. 

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

4. 

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

5. 

 
Да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 

1. тач. 5) ЗЈН)    
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

Р.бр.  
ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Назив документа, назив издаваоца, 

број и датум издавања   

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  

 

 

 

 
 
 

 
1.1. Да је понуђач у претходне три 
обрачунске године (у 2015., 2016. и 
2017. години) остварио пословни 
приход у минималном укупном износу 
од 23.000.000,00 динара  без ПДВ-а);  
 
1.2.  Да понуђач у последњих 6 месеци, 
које предходе месецу у коме је 
објављен позив за подношeње понуда 
није био у блокади  
 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 
 
 

 
2.1.  Да је Понуђач у периоду од 3 (три) 
године рачунајући од дана 
расписивања позива, извео исте или 
истоврсне радове (има референце), 
који чине предмет ове јавне набавке,  
у укупној вредности од минимум 
12.000.000,00 динара без ПДВ-а). Као 
референтни радови признају се 
искључиво исти или истоврсни радови 
који су предмет ове јавне набавке. 
2.2 Да је уредио и сертификовао 

пословање са обимом сертификације 

за извођење радова на изградњи 

стамбених и нестамбених зграда, 

према следећим стандардима: 

- ИСО 9001 или одговарајући; 

- ИСО 14001 или одговарајући;  

- ИСО 18001 или одговарајући, 

- ИСО 27001 или одговарајући; 

- ИСО 37001 или одговарајући; 

- ИСО 50001 или одговарајући 
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3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 
3.1. Камион КИПЕР 3Т – 1 ком 
3.2. Комбиновани камионет за превоз 
радника и мање количине потребног 
материјала – 1 ком 
3.3. Мешалица за бетон  – 1 ком 
3.4.  Цеваста фасадна скела – 200 м2 
 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 
 

 
4.1. Да на дан подношења понуде има 
минимум следећа радно ангажована 
лица, уговором о раду или неком 
другом врстом уговора у складу са 
важећим Законом о раду од којих 
најмање: 
- 1 носилац лиценце 400, или 401 или 
410 или 411 или 800, који ће решењем 
бити именован за одговорног извођача 
радова у предметној јавној набавци 
- минимум  1 дипломирани инжењер 
који поседује важећу лиценцу 
Инжењерске коморе Србије, и то: 
лиценцу 430 који ће решењем бити 
именован за одговорног извођача 
радова у предметној јавној набавци, 
- минимум  1 дипломирани инжењер 
који поседује важећу лиценцу 
Инжењерске коморе Србије, и то: 
лиценцу 450 који ће решењем бити 
именован за одговорног извођача 
радова у предметној јавној набавци 
- минимум  1 дипломирани инжењер 
који поседује важећу лиценцу 
Инжењерске коморе Србије, и то: 
лиценцу 453 који ће решењем бити 
именован за одговорног извођача 
радова у предметној јавној набавци 
- 1 лице са лиценцом Б2 за извођење 
посебних система за дојаву пожара 
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- 1 лице задужено за безбедност и 
здравље на раду 
- 1 молер 
- 1 бравар 
- 1 керамичар 
- 1 зидар 
- 1 електричар. 
 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за 
учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова 
под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем 
ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом, а додатни услови се доказују и достављањем свих докумената 
наведених на страни 26-28  конкурсне документације као и другим деловима конкурсне 
документације где је то наведено. 

 Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) 
ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, понуђач не доказује 
јер за ову набавку није потребна посебна дозвола.  
   

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора 
да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да 
за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том 
случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 
 

 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена 
као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да 
затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у 
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остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
Докази које ће наручилац захтевати су: 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних 

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

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних 
услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред 
уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело 
примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних 
дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала 
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних 
услова  - Доказ:  
  Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе 
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
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4) Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије  - Сектор за ванредне 
ситуације, Управа за превентивну заштиту о овлашћењу привредног друштва  за обављање 
послова уградње посебних система заштите од пожара.  
Пошто у складу са Законом о јавним набавкама, предметни радови не прелазе 10% укупне 
вредност и јавне набавке, обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона  понуђач 
може доказати преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. (Члан 80. 
став 6.) 

 

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

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
1.Финансијски капацитет,  услови под редним бројем 1. наведени у табеларном приказу додатних 
услова  доказују се на следећи начин: 
 

1.1 Доказ:  
-  Уколико је понуђач правно лице, доставља:  
Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за претходне три 
обрачунске године, (2015., 2016. и 2017. годину). Уколико Извештај о бонитету Агенције за 
привредне регистре не садржи податке о блокади за тражени временски период, понуђач је дужан 
да докаже да није био у блокади у последњих 6 месеци, које предходе месецу у коме је објављен 
позив за подношење понуда, прилагањем и Потврде Народне банке Србије, Одељење за принудну 
наплату, Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;  
- Уколико је понуђач предузетник ПДВ обвезник, предузетник који води пословне књиге по систему 
простог/двојног књиговодства, доставља:  

 биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на 
приход од самосталних делатности, издате од стране надлежног пореског органа на чијој територији 
је регистровао обављање делатности за предходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017. 
годину);  

 потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну за 
предходне три обрачунске године (2015, 2016. и 2017. годину); 
Уколико претходно наведени документи за предузетника не садрже податке о блокади за тражени 
временски период, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последњих 6 месеци, које 
предходе месецу у коме је објављен позив за подношње понуда, прилагањем и Потврде Народне 
банке Србије, Одељење за принудну наплату, Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период; 
 
1.2 Доказ: Да понуђач у последњих 6 месеци, који предходе месецу у коме је објављен позив за 
подношоње понуда није био у блокади доказује се подношењем Потврде Народне банке Србије, 
Одељење за принудну наплату, Крагујевац о "броју дана неликвидности". 
 
*Ове доказе, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на 
интернет страници АПР-а и Народне банке Србије. У наведеном случају понуђач доставља 
интернет страницу на којој се тражени подаци налазе. 
*У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном финансијском 
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капацитету, чланови групе понуђача испуњавају заједно.  
*Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе о 
финансијском капацитету, већ је дужан је да сам испуни задати услов. 
 

2.Пословни капацитет, услови под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу додатних 
услова, доказују се на следећи начин :  
 
2.1. Доказ: 
- Списак  изведених радова (Прилог бр.  IX.2 у овој конк. документацији) на истим или истоврсним 
радовима; 
-  Потврда наручилаца о реализацији закључених уговора издатих и потписаних од стране 
наручилаца (Прилог бр. IX.1 у овој конк. документацији). Потврде наручилаца могу бити достављене 
и на другим обрасцима који садржински одговарају обрасцу Потврде из ове конкурсне 
документације, 
-Фотокопије уговора са  припадајућим евентуалним Анексима и 
-   Фотокопија прве и последње стране (рекапитулација) окончаних ситуација за изведене радове 
 
2.2 Доказ: 
- Копија траженог сертификата. 
 
3.Технички капацитет, услови под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу додатних 
услова, доказују се на следећи начин:  
 
 Изјава понуђача (потписана и оверена печатом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу од стране овлашћеног лица) којом потврђује да располаже захтеваним техничким 
капацитетом, са копијама очитаних важећих саобраћајних дозвола у моменту отварања понуда, 
извод из пописне листе за 2017.године или важећи Уговор о закупу или Уговор о лизингу опреме и 
возила. 
 
4. Кадровски капацитет, услови под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу додатних 
услова, доказују се на следећи начин:  
 
  Доказ: Оверени обрасци IХ.3 и  IХ.4 из конкурсне документације  (потписана и оверена печатом под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу од стране овлашћеног лица) којом потврђује да 
има у радном односу или ангажоване у складу са законом има следећа радно ангажована лица: 
- 1 носилац лиценце 400, или 401 или 410 или 411 или 800, који ће решењем бити именован за 
одговорног извођача радова у предметној јавној набавци 
- минимум  1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, 
и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној 
јавној набавци, 
- минимум  1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, 
и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној 
јавној набавци 
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- минимум  1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, 
и то: лиценцу 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној 
јавној набавци 
- 1 лице са лиценцом Б2 за извођење посебних система за дојаву пожара 
- 1 лице задужено за безбедност и здравље на раду 
- 1 молер 
- 1 бравар 
- 1 керамичар 
- 1 зидар 
- 1 електричар. 
Уз образац - изјаву, која мора бити потписана и оверена, понуђач прилаже и: 
-за лица која су у радном односу код понуђача: Фотокопија образца пријаве ППП ПД1 (извод из 
појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку) за месец август 2018 године, 
-за ангажована лица: Фотокопија уговора о радном ангажовању, 
-за носиоце лиценци: Фотокопија лиценце или Решења МУП, потврде о важности лиценце и уговора 
о радном ангажовању, 
-Уколико Понуђач има запослено лице задужено за послове безбедности и здравља на раду, 
прилаже фотокопију уверења о положеном стручном испиту и уговора о радном ангажовању. 
-Уколико Понуђач нема запослено лице задужено за послове безбедности и здравља на раду, 
потребно је да достави фотокопију лиценце привредног друштва које је ангажовао на обављању 
послова безбедности и здравља на раду и фотокопију уговора о ангажовању. 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не 
достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 
органа, и то:  
 
● доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води 
Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет 
стреници Агенције за привредне регистре -   www.apr.gov.rs) 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену 
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 
државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
 
 



 

                                            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. 74/2018 

страна 36 од 113 

 

V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
1. Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  
 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора 
у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном 
ценом  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, 
као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење 
радова. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 
одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. 
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти 
гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 
понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине 
и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу 
чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом 
поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
Уз понуду, понуђач је дужан да достави потписане и оверене: 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) – није обавезна; 
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 

76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 

75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6). 
 
          7) Обрасци за доказивање додатних услова IX 1-5. 



 

                                            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. 74/2018 

страна 37 од 113 

 

          8) Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини 5% од понуђене цене; 
          9) Писма о намерама пословне банке о издавању банкарске гаранције за повраћај аванса, за 
добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року;  
         10)  Образац Изјаве понуђача о обиласку локације. 
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ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радови ФОАЈЕ У ПОЗОРИШТУ  
– ФАЗА 3 
  
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 
понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ радови на ФОАЈЕ  У ПОЗОРИШТУ –ФАЗА 3 
 У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ   ЈН бр. 74/2018 
 
 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања (аванс 50% од уговорене цене). 
 
Плаћање ће се вршити уплатом на рачун понуђача. Наручилац се 
обавезује да радове из предмета овог уговора плаћа Извођачу 
радова по следећој динамици: 
1)аванс у износу од 50 %  од вредности уговора без ПДВ-а, у року 
од 45 дана од дана потписивања уговора, а накок што Извођач 
радова достави Наручиоцу:  
-предрачун који, поред основних података, садржи податке из 
члана 42. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, 
број: 84/04, 86/04 (исправка), 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 
(др. закон), 142/14, 83/15 и 108/16). Предрачун доставити у три 
примерка, 
-банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и  
-банкарску гаранцију добро извршење посла. 
2)остатак од 50% од вредности Уговора без ПДВ-а у року од 45 
дана од дана пријема привремених и окончане ситуације, која не 
може бити мања од 10% од вредности овог Уговора, потписане и 
оверене од стране надзорног органа и наручиоца и примљеног 
траженог средства обезбеђења за отклањање грешака у 
гарантном року. 
 

 

 
Рок важења понуде, (мин. 40 дана од отварања понуде) 
 

 

 
Рок за извођење радова, (најдуже 40 радних дана од дана 
увођења извођача у посао)  
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Гарантни период за радове, (најмање 2 године од дана 
потписивања записника о примопредаји предметних радова) 
 
 

 
  

 
Место   извршења радова 
 

Кикинда, Трг српских 
добровољаца 28 

 
 

Датум                                                         Понуђач 
                                                                   М. П.  

_____________________________                                    _____________________________ 
 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити об разац понуде. 
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1 -ARHITEKTURA I KONSTRUKCIJA 

  

RED. BR.. 

OPIS RADOVA 
JED. 

MERE 
KOLIČINA  JEDINIČNA CENA UKUPNO 

I DEMONTAŽA I RUŠENjE 

00-01 Probijanje otvora  u fasadnom zidu pozorišta od opeke i 
rušenje dela konstruktivnih  zidova od opeke, zajedno sa arm. 
betonskim serklažima, obostrano malterisanim , čišćenje i 
sortiranje upotrebljivog materijala, zatim iznošenje na najbližu 
deponiju . Pre rušenja izvršiti poduhvatanje konstrukcije.  U 
postojećem zidu oštemati šlic za serklaž u 1/2 debljine i dužine 
za po 25 cm veće od širine budućeg 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 190/260 cm u zidu d= 50 cm. 
kom 2.00     
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00-02 Obijanje produžnog ili krečnog maltera sa fasadnog zida ka 
novoprojektovanom delu objekta zidova sa čišćenjem spojnica 
do dubine od 2 cm za novo malterisanje, zatim iznošenje šuta 
na najbližu deponiju. 
Obračun po m² površine. 

        

    
m² 128.70     

    
        

I 
DEMONTAŽA I RUŠENjE         

    
        

II 
ZIDARSKI RADOVI         

    
        

00-03 Malterisanje zida između foajea i pozorišta  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 128.70     

00-04 Nabavka materijala i izrada cementne košuljice  d=4 cm ispod 
podova od granitne keramike u prostoru novoprojektovanog 
foajea. Malter za košuljicu se spravlja sa prosejanim šljunkom 
razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne. 
Obračun po  m² košuljice. 

        

  
  m² 167.20     
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00-05 Nabavka materijala i izrada cementne košujice d=4 cm, kao 
završni pod u tehničkoj prostoriji. Gornju površinu fino 
nivelisati i perdašiti uz dodatak cementa oko 1 kg/m2.Obračun 
po m² poda. 

        

  
  m² 12.65     

00-06 Nabavka materijala i izrada samonivelišuće mase tipa 
CERESIT CN 69, THOMSIT DA ili slicne, debljine prema 
potrebi,  u toaletima i hodniku dela pozorišta koji se 
rekonstruiše preko cementne košuljice, ispod podova od 
keramičkih pločica. Materijal pripremiti prema uputstvima i 
zahtevima proizvođača.                                                                 
Obračun po m² gotovog poda. 

        

  
  m² 167.20     

  
          

II 
ZIDARSKI RADOVI         

  
          

III 
TESARSKI RADOVI         

    
        

  Nabavka i postavljanje drvenih rogova dim. 10/12 na celičnim 
glavnim nosačima, uz fiksiranje čeličnim zavrtnjima ( 
M6…5.6). Raditi u svemu prema projektu, opštem opisu i 
statičkom proračunu. U cenu racunati celicni zavrtnji I sav 
propratni materijal. Obračun po m³  

м³ 2.80     
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III 
TESARSKI RADOVI         

    
        

IV 
IZOLATERSKI RADOVI         

    
        

00-07 Termoizolacija poda na tlu pločama stirodura d= 10 cm. Ploče 
se polažu preko hidroizolacije. Preko izolacionih ploča se 
polaže  PE folija i rabic pletivo. Po obimu prostorija postaviti 
trake stirodura do nivoa cementne košuljice, da se spreči 
kontakt podloge i zida. Cenom obračunati ploče, rabic pletivo i 
PE foliju. 
Obračun po m² 

        

    
m² 167.20     

00-08 Termoizolacija krovne konstrukcije iznad foajea tvrdim  
pločama kamene mineralne vune d= 25 cm tipa KANUF 
NaturBoard FIT PLUS  lli slicne. Ploče se postavljaju sa donje 
strane čelične krovne konstrukcije. Ploče se fiksiraju 
aluminijumskom potkonstrukcijom spuštenog plafona, što se 
obračunava posebno.  
Obračun po m² termoizolacije. 

        

    
m² 167.20     
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00-09 Termoizolacija fasadnih zidova foajea tvrdim pločama kamene 
mineralne vune d= 30 cm tipa  KANUF  NaturBoard VENTI 
PLUS ili slicne. Ploče se postavljaju u međuprostoru između 
čelične konstrukcije objekta. Ploče mineralne vune su sa 
spoljne strane fiksirane vlagootpornim gips kartonskim 
pločama, a sa unutrašnje oblogom zida od običnih gips 
kartonskih ploča, što se obračunava posebno.  
Obračun po m² termoizolacije. 

        

    
m² 185.90     

00-10 Hidroizolacija podova na terenu protiv procedne vode i vlage. 
Radi se preko betonske  ploče i  sastoji se  od  sledećih 
slojeva: 
-Hladan premaz bitulitom (JUS U.M3.240) 
-2 sloja polimerne SBS izolacione trake sa  preklopima, sa 
uloškom od staklene tkanine, zavarene 100%. 
-Polietilenska folija 
Pri izradi hidroizolacije izvesti propisima predviđene dilatacije-
lire.         
Obračun po  m² horizontalne projekcije hidroizolacije. 

        

    
m² 173.80     

    
        

IV 
IZOLATERSKI RADOVI         

            

V 
SUVOMONTAŽNI RADOVI         
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00-11 Izrada i montaža montažno-demontažnih pregradnih zidova 
vetrobrana foajea od gips karton ploča na tipskoj 
podkonstrukciji, tipa kao  Knauf, Rigips  ili ekvivalentno istiog 
kvaliteta i tehničkih karakteristika, Konstrukcija je od savijenog 
lima sa ojačanjima oko otvora. Ispuna  rama je mineralna  
vuna. Ram je obostrano obložen polietilenskom folijom i gips-
karton pločama, bandažirane spojnice. Ram ima dodatna 
ojačanja na mestima ugrađene opreme. Zidovi se montiraju na 
pod, spoj profila od lima sa podom i međuspratnom  
konstrukcijom je preko elastične dihtung trake. Sve spojnice 
su bandažirane, površina pripremljena za bojenje. Sastoji se iz 
sledećih slojeva : 
-gips karton  ploče tipa kao Knauf GKBI ili ekvivalentno  1.25 
cm,  
podkonstrukcija CW profil 50 
-ispuna mineralna vuna d= 5 cm, 
-gips karton   ploče tipa kao Knauf GKBI   1.25 cm 
Obračun po  m² stvarne površine zida. 

        

    
m² 15.84     

00-12 Izrada i montaža obloge fasadnih zidova foajea od 
vlagootpornih gips-karton ploča d= 1,25 cm na tipskoj 
podkonstrukciji, tipa kao  Knauf, Rigips  ili ekvivalentno  i istiog 
kvaliteta i tehničkih karakteristika, Konstrukcija je od savijenog 
lima sa ojačanjima oko otvora. Ispuna  rama je mineralna  
vuna. Gips kartonska obloga zida postavlja se sa spoljne 
strane fasadnog zida foajea. Potkonstrukciju pričvrstiti za pod i 
za čeličnu konstrukciju objekta. Sastoji se iz sledećih slojeva : 
-vlagootporne gips karton  ploče tipa kao Knauf GKBI ili 
ekvivalentno  (1.25 cm),  
podkonstrukcija CW profil 100 
-ispuna mineralna vuna d= 10cm, 
-vlagootporne  gips karton ploče tipa kao Knauf GKBI   1,25cm 
Za stabilnost zida odgovara izvođač. 
Sve spojnice su bandažirane, površina pripremljena za 
bojenje.  
Obračun po m² stvarne površine obloge sa podkonstrukcijom 

        

    
м² 277.20     
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00-13 Izrada i montaža obloge fasadnih zidova foajea od 
vatrootpornih gips-karton ploča d= 1,25 cm na tipskoj 
podkonstrukciji, tipa kao  Knauf, Rigips  ili ekvivalentno  i istiog 
kvaliteta i tehničkih karakteristika, Konstrukcija je od savijenog 
lima sa ojačanjima oko otvora. Ispuna  rama je mineralna  
vuna. Gips kartonska obloga zida postavlja se sa spoljne 
strane fasadnog zida foajea. Potkonstrukciju pričvrstiti za pod i 
za čeličnu konstrukciju objekta. Sastoji se iz sledećih slojeva :-
vatrootporne gips karton  ploče tipa kao Knauf GKBI ili 
ekvivalentno  (2x1.25 cm), podkonstrukcija CW profil 100-
ispuna mineralna vuna d= 20cm,Za stabilnost zida odgovara 
izvođač.Sve spojnice su bandažirane, površina pripremljena 
za bojenje. Obračun po m² stvarne površine obloge sa 
podkonstrukcijom" 

        

    
м² 185.90     

00-14 Izrada i montaža obloge fasadog zida između foajea i 
pozorišta od gips-karton  ploča d= 2x10 mm na potrebnoj 
podkonstrukciji, po projektu. Gips kartonska obloga zida 
postavlja se sa unutrašnje strane fasadnog zida foajea. 
Potkonstrukciju pričvrstiti za pod i za čeličnu konstrukciju 
objekta. 
Za stabilnost zida odgovara izvođač. 
Sve spojnice su bandažirane, površina pripremljena za 
bojenje.  
Obračun po m² stvarne površine obloge sa podkonstrukcijom 

        

    
m² 152.00     
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00-15 Izrada i montaža plafona od gips-karton  ploča d= 12 mm (kao 
sistem Rigips, Knauf ili sl.). Noseća konstrukcija je čelična, 
galvanizovana, sa spojnicama za regulisanje visine. Plafon se 
ugrađuje na ravnu ili lučnu međuspratnu konstrukciju. Za 
stabilnost plafona odgovara izvođač. U sklopu plafona rade se 
kaskade prema projektu enterijera.U plafon ugraditi sve 
potrebne elemente prema zahtevu projekta instalacija 
(svetiljke, rešetke i slično). Svi spojevi ploča su bandažirani, 
plafoni spremni za finalnu obradu.Obračun po m² stvarne 
površine plafona, bez razvijanja po ZAVRAJ Tehničkim 
uslovima. 

        

    
m² 167.20     

    
        

V 
SUVOMONTAŽNI  RADOVI         

        
  

  

VI 
BRAVARSKI RADOVI         
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00-16 Izrada i ugradnja aluminijumskih jednokrilnih vrata od 
aluminijumskih profila,sa prekinutim termičkim mostom, 
eloksiranih u tonu i po izboru projektanta, a po katalogu 
proizvođača,postavljena u čeličnom blind ramu 20x40mm. 
Pregrada se sastoji od "PAMPLEKS" stakla sa sigurnosnom 
folijom 4.4.1.sa spoljne strane,vazduha 12mm i 
polureflektujuceg stakla d=4mm sa unutrasnje strane.Vrata su 
snabdevena automatom za samozatvaranje. 
Rukohvat je aluminijumski. 
Pregrada je snabdevena svim potrebnim kvalitetnim okovom 
po jus-u, za otvaranje prema šemi. 
Svi elementi moraju biti atestirani na potpuno dihtovanje i 
otpornost na vetar.                                                                  
Montaža se vrši preko čeličnih slepih štokova u zidu. 
Dimenzija vrata je 90x 210 cm. Debljina zida je 15 cm. 
Detalji u svemu prema specifikaviji proizvođača i izboru 
investitora. 
Otvaranje prema šemi.    
NAPOMENA: sve mere uzeti na licu mesta                             
Obračun po kom vrata sa finalnom obradom. 

        

  
  kom 1.00     

00-17 Izrada i ugradnjaaluminijumskih vrata od  aluminijumskih 
profila,sa prekinutim termičkim mostom, eloksiranih u tonu i po 
izboru projektanta, a po katalogu proizvođača,postavljena u 
čeličnom blind ramu 20x40mm. Pregrada se sastoji od 
"PAMPLEKS" stakla sa sigurnosnom folijom 4.4.1.sa spoljne 
strane,vazduha 12mm i polureflektujuceg stakla d=4mm sa 
unutrasnje strane.Vrata su snabdevena automatom za 
samozatvaranje. Rukohvat je aluminijumski. Pregrada je 
snabdevena svim potrebnim kvalitetnim okovom po jus-u, za 
otvaranje prema šemi.Svi elementi moraju biti atestirani na 
potpuno dihtovanje i otpornost na vetar.Otvaranje prema šemi.   
NAPOMENA: sve mere uzeti na licu mesta                            
Obračun po kom vrata sa finalnom obradom. 

        

  
  kom 2.00     
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00-18 Dvokrilna puna protivdimna vrata sa mehanizmom koji ih 
stalno drzi u zatvorenom polozaju sa atestom od ovlašćene 
ustanove za zahtevanu otpornost  od pozara. 
Dimenzije190x260 cm. Debljina zida je 50 cm. Ugrađivanje i 
finalna obrada prema specifikaciji proizvođača. 
Detalji u svemu prema proizvođaču. 
NAPOMENA: sve mere uzeti na licu mesta                              
Obračun po kom vrata sa finalnom obradom. 

        

  
  kom 2.00     

00-19 Izrada i postavljanje mesinganog natpisa "SALA", visine 20cm, 
pozicioniranog iznad ulaza u salu pozorišta. Veličinu i oblik 
slova uraditi prema projektu, detaljima i uputstvu projektanta. 
Obračun po komadu. 

        

  

  kom 2 
  

  

  
      

  
  

VI BRAVARSKI RADOVI         

VII 

KERAMIČARSKI RADOVI         

            

00-20 Oblaganje poda novoprojektovanog foajea protivkliznim 
nepoliranim pločama granitne keramike, dimenzija, slog i boje 
po izboru projektanta. Ploče se polažu u cementnom malteru 
razmere  1:3. Sve fuge fugovati masom za fugovanje u boji 
pločica. Uz zid izvesti sokl od visine 10 cm, što ulazi u cenu.  
Obračun po m². 
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m² 177.90     

00-21 Oblaganje unutrašnjih stepenika -čela i gazišta protivkliznim 
nepoliranim pločama granitne keramike, dimenzija 30/30 cm, 
gazišta sa orebrenom površinom, slog i boja ploča po izboru 
projektanta i detaljima projekta. Uz zid izvesti testerasti sokl, 
što ulazi u cenu. Ploče se polažu u cementnom malteru 
razmere  1:3. Sve fuge fugovati masom za fugovanje u boji 
pločica. 
Obračun po m' stepenika. 
 
 

        

    
m' 34.10     

00-22 Oblaganje podova  u objektu koji se rekonstruise u ostave, 
prostorija 4 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 4.90     

    
        

VII 
KERAMIČARSKI RADOVI         

  
          

VIII 
RADOVI NA RESTAURACIJI STARE FASADE         

    
        

00-23 PRIPREMNI RADOVI, RADOVI NA RUŠENjU  
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  Obijanje  maltera sa zidova ulične, ravno malterisane fasade 
koja je ispresecana  horizontalnim plitkim kordonom i 
profilacijom oko prozorskih otvora. Obijanje je sa čišćenjem 
fugni čeličnom četkom. Fugne očistiti minimalno 2 cm dubine. 
Pre obijanja izraditi potrebne metalne sablone. Ne obiti celu 
povrsinu vec sacuvati najbolji uzorak po kojem ce se izvrsiti 
rekonstrukcija za svaki drugaciji detalj . Pazljivo obijati oko 
prozora oko iznad kojih je izvedena   potprozorska profilacija. 
Pazljivo obijati malter sa profilisanih, horizontalnih 
venaca(kordona) koji dele fasadu na sefmente. Šut odneti na 
deponiju koju odredi investitor (do 5km daljine). Podlogu oprati 
vodom i ocistiti zicanim cetkama. Obračun po m². Podlogu 
oprati vodom i očistiti žičanim četkama. Obračun po m². 

m² 231.00     

            

00-24 HIDROIZOLATERSKI RADOVI 
        

  Hidroizolacija fasadnog zida sredstvima za blokadu i 
neutralisanje kapilarne vlage (injektiranjem) na bazi silana 
(SikaMur–InjectoCream ili sličan materijal drugog 
proizvodjača). Masa za injektiranje se ubruzgava u prethodno 
izbušene rupe (otvore) na zidu, korišćenjem odgovarajućeg 
alata. Rupe prečnika 12 mm bušiti kroz fugne u zidu na 
osovinskom razmaku od 12 cm. Dubina rupa je 4 cm manja od 
debljine zida.  Injektiranje uzvesti u svemu prema uputstvu 
proizvodjača materijala iznad sokle.  Obračun po m` dužnom 
zida. 

        

  zid debljine 64 cm 
m` 23.10     

            

00-25 RADOVI NA UZIMANJU UZORAKA 
        

  Uzimanje uzoraka  dekorativnih elemenata na fasadi 
(uzimanje otisaka silikatnom gumom ). Obračun po kom 

kom 1.00     
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00-26 
RADOVI NA IZLIVANJU DEKORATIVNIH ELEMENATA         

    
        

  Kalupirano odlivanje  trodimenzionalnih elemenata u gipsu i 
pričvršćivanje za bazični fasadni sloj specijalnim lepilima. Sve 
aktivnosti se moraju raditi iznad 5°stepeni Celzijusa. 
Dekorativnih elemenata na fasadi koje se nalaze na fasadi 
ispod oluka u krovnom venacu (predvidja se zamena cca 20 % 
konzola). Obračun po kom. 

        

    
1       

    
kom 4.00     

            

00-27 ZIDARSKI RADOVI 
        

    
        

  napomena     za malterisanje profilacija korisiti metalne 
šablone izradjene po originalnom uzorku. Šablone izraditi od 
lima debljine 1mm, sa osloncima za naleganje na dve  
horizontalne vođice pričvršćene za fasadu. 

        

00-26-01 Ukupnu površinu fasade potpuno odprašiti. Obracun  po m². 

m² 231.00     
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00-26-02 Malterisati  fasadu ravnih površina u prizemlju Obijene fugne 
popuniti i globalno izravnati malterom za restauraciju na bazi 
silikona, sa karakteristikama parodifuznosti i sa puniocima 
kvarcnih veziva. Malterisanje izvršiti  malterom za restauraciju 
na bazi silikona, sa karakteristikama parodifuznosti i sa 
puniocima kvarcnih  veziva. Malter treba da je otporan na UV 
zračenje. Malterisanje izvesti u svemu prema uputstvu 
proizvodjača materijala (SIKA, EDINTHON ili slično).Obračun 
po m² 

m² 231.00     

            

00-28 RADOVI NA ZAŠTITI GIPSANIH ORNAMENATA  
        

    
        

  Pastozno premazivanje kremom proizvodjača za 
hidrofobisanje bez rastvarača na bazi silana (proizvodjač STO 
ili slično) sa velikom dubinom prodiranja, za jako smanjenje 
upijanja vode, belim, koji kad se osuši postaje transparentan.  
dekorativnih elemenata na fasadi koje se nalaze na fasadi 
ispod oluka u krovnom venacu (predvidja se zamena cca 20 % 
konzola). Obracun po komadu.                   

        

    
kom 4.00     

00-29 MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 
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00-29-01 1. Bojenje novomalterisane fasade  bojom sa karakteristikama  
baze silikona (proizvodjača STO ili EDINTHON ili sl.), otporne 
na abraziju i klimatske promene i UV zrake, paropropusnom, 
nepromočivom, sa dodatkom mikrofibera, samoperive. 
Premazi moraju biti otporni na baze i saponifikacije, 
minimalnog upijana vlage i podignute otpornosti na razvoj algi 
i gljivica. Naneti u dva sloja. Tonovi su svetli . Obracun po m² 

m² 231.00     

00-29-02 Bojenje gipsanih ornamenata i prostornih elemenata bojom sa 
karakteristikama baze silikona, otporne na abraziju i klimatske 
promene i UV zrake, paropropusnom, nepromočivom, sa 
dodatkom mikrofibera, samoperive. Premazi moraju biti 
otporni na baze i saponifikacije, minimalnog upijanja vlage i 
podignute otpornosti na razvoj algi i gljivica. Naneti u dva 
sloja. Obracun po m². 

        

  dekorativnih elemenata na fasadi koje se nalaze na fasadi 
ispod oluka u krovnom venacu (predvidja se zamena cca 20 % 
konzola). 

kom 4.00     

            

VIII 
RADOVI NA RASTAURACIJI  STARE  FASADE         

    
        

IX 
MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI         

    
        

00-30 Bojenje zidova preko gips ploča poludisperzivnim bojama. Sve 
površine prethodno gletovati, što ulazi u cenu. Ton boje prema 
projektu enterijera. Materijal primeniti po uputstvu 
proizvođača. Obračun po m²  

        

  Farba TIKKURILA L491(TIDE) 
m² 72.00     

  Farba TIKKURILA V503 (WINTER) 
m² 125.00     
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  Tehnika imitacije betona 
m² 12.40     

    
        

00-31 Bojenje plafona preko gips kartonskih ploča poludisperzivnim 
bojama. Boje se horizontalne i vertikalne površine od gips 
kartona.  Sve površine prethodno gletovati, što ulazi u cenu. 
Ton boje je tikkurila v503. Materijal primeniti po uputstvu 
proizvođača. 
Obračun po m²  
 

        

    
m² 187.00     

    
        

IX 
MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI         

X 
ZAVRŠNO ČIŠĆENJE         

    
        

00-32 Završno čišćenje prostorija posle obavljanja svih građevinskih i 

zanatskih radova. 

Obračun po m² neto površine. 
 

        

  
  m² 239     

    
        

X 
ZAVRŠNO ČIŠĆENJE         

    
        

REKAPITULACIJA 1-ARHITEKTURA I KONSTRUKCIJA 

I DEMONTAŽA I RUŠENjE   

II ZIDARSKI RADOVI   

III TESARSKI RADOVI   

IV IZOLATERSKI RADOVI   

V SUVOMONTAŽNI RADOVI   
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VI BRAVARSKI RADOVI   

VII KERAMIČARSKI RADOVI   

VIII RADOVI NA RASTAURACIJI STARE FASADE   

IX MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI   

X ZAVRŠNO ČIŠĆENJE   

UKUPNO:   

PDV 20%:   

UKUPNO SA PDV::   

2 -HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE 

  

RED. BR.. OPIS RADOVA 
JED. 

MERE 
KOLIČINA  

JEDINIČNA 
CENA 

UKUPNO 

I I.  VODOVOD 
        

  
  

        

B-2 Nabavka, transport i montaža vodovodnih cevi  od  
polupropilena PPR za instalacije unutrašnjeg vodovoda,  
WAVIN  Ekoplastik.        U cenu ulazi nabavka  
transport, raznošenje do mesta ugrađivanja, montaža 
cevi sa svim fazonskim komadima, i sva potrebna 
štemovanja i probijanja rupa. 

        

  PPR  Cevi  S 5  (PN10) 
        

  Hladna  voda 
        

  DN 25 m 1 
33.00     

      
      

B-3 Nabavka i montaža čelično pocinkovanih vodovodnih 
cevi . Sve cevi montirane u žljebu obaviti plastizol 
trakama.  Horizontalnu  mrežu  u  tehničkoj  etaži  
učvrstiti  obujmicama  sa  elastičnim  podmetačem. 
Obračun  po  m1  kompletno  postavljene  mreže od  
cevi,  sva  potrebna  štemovanja,  fazonske  komade,  
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kao  i alat materijal potreban  za  njihovu  montažu. 

  Ø  65 - unutrašnji profil m 1 
16.50     

  Ø  50 - unutrašnji profil m 1 
3.00     

      
      

B-4 Nabavka i postavljanje protivpožarnih hidranata Ø50. 
Hidrant je  smešten  u ormarić od INOXA dim  50/50/12  
cm   sa  naznakom  H,  snabdeven plastificiranim 
crevom dužine 15 m, ventilom i mlaznicom Ø16 mm (Ø 
50). kom 1     

    
        

      
      

B-5 Ispitivanje vodovodne mreže na ispravnost  montaže i 
probni pritisak od 12 bara u trajanju od 24 sata.         

  Obračun po m1. m 1 
61.05     

    
        

B-6 Dezinfekcija   vodovodne  mreže   6% hlornim 
rastvorom. Nakon dezinfekcije mrežu ispitati. 

  

      

  Obračun po m1. m 1 
41.25     

      
      

A-9 Nabavka,transport i montaža prefabrikovane 
termoizolacije koja pri gorenju ne oslobađa otrovne 
gasove, tip kao ARMAFLEX ili ekvivalentno debljine 
9mm, dužine 2000mm,cevi za razvod hladne vode, koji 
se vode slobodno u prostoru spuštenog plafona i kroz 
gip-karton zidove.         

  Hladna  voda - protiv  kondenza 
        

  DN 25 m 1 
33.00     

      
      

      
      

    
        

UKUPNO  VODOVOD: 
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II SANITARNI OBJEKTI:         

            

C-8 Nabavka  I  montaža  sudopere  od  rostfraja ugrašene  
u  elemet, 

        

  Dvodelne  sudopere  u  kuhinjama  
kom 1     

C-10 - Stojeća jednoručna baterija  za sudoper, hromirana sa   
mešačem za toplu i  hladnu vodu,  zajedno sa 
pripadajućim priborom  i  priključkom  na  protočni  
bojler.                   Plaća se po kom. 

kom 1     

  
          

UKUPNO  SANITARNI  OBJEKTI: 
  

      
      

REKAPITULACIJA 2- HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE 

I VODOVOD   

II SANITARNI OBJEKTI   

        UKUPNO: 
  

        PDV 20%:   

    
    

UKUPNO SA 
PDV: 

  

3 – ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE 

  

RED. 

BR.. 
OPIS RADOVA 

JED. 

MERE 
KOLIČINA  JEDINIČNA CENA UKUPNO 

  I.NAPAJANjE I  ENERGETSKI  RAZVOD  U OBJEKTU 
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1. DEMONTŽNO-PRIPREMNI RADOVI 
        

    
        

1 Prethodno merenje/ispitivanje neprekidnosti i izolovanosti 

postojeće instalacije i uzemljenja uz izdavanje Zapisnika. 

Rezultati će biti iskorišćeni u svrhu određivanja materijala 

koji se može iskoristiti i materijala koji nije za dalju 

upotrebu, kao i za eventualnu potrebu sanacije uzemljenja. 

kpl 1.00     

    
        

  UKUPNO 1.  
        

    
        

2. INSTALACIJA OSVETLJENJA 
        

    
        

1 Isporuka, izrada i povezivanje sijaličnih mesta protivpanične 

rasvete, kablom tipa N2XH-J 3x1,5mm². Kabl se polaže po 

PNK regalima, u zidu ispod maltera, uvalači u već 

pripremljene bezhalogene cevi Ø16mm položene prilikom 

formiranja zidova i tavanice. Sva skretanja i povezivanja 

izvesti u instalacionim kutijama. 
        

  Sve komplet povezano i ispitano bez instal. kutija i cevi. 
        

  Obračun po dužnom metru, povezano i ispitano. 
m 50.00     

    
        

2 Isporuka, izrada i povezivanje sijaličnih mesta rasvete 

objekta, kablom tipa N2XH-J 3x1,5mm². Kabl se polaže po 

PNK regalima, u zidu ispod maltera, uvalači u već 

pripremljene bezhalogene cevi Ø16mm položene prilikom 

formiranja zidova i tavanice. Sva skretanja i povezivanja 

izvesti u instalacionim kutijama. 
        

  Sve komplet povezano i ispitano bez instal. kutija i cevi. 
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  Obračun po dužnom metru, povezano i ispitano. 
m 200.00     

    
        

3 Isporuka, izrada i povezivanje šinske rasvete objekta 

reflektorima, kablom tipa N2XH-J 5x2,5mm². Kabl se polaže 

po PNK regalima, u zidu ispod maltera, uvalači u već 

pripremljene bezhalogene cevi Ø29mm položene prilikom 

formiranja zidova i tavanice. Sva skretanja i povezivanja 

izvesti u instalacionim kutijama. 
        

  Sve komplet povezano i ispitano bez instal. kutija i cevi. 
        

  Obračun po dužnom metru, povezano i ispitano. 
m 35.00     

    
        

4 Isporuka, izrada i povezivanje sijaličnih mesta spoljne 

rasvete objekta (reflektora), kablom tipa N2XH-J 3x2,5mm².  

Kabl se polaže po PNK regalima, uvalači u već pripremljene 

bezhalogene cevi Ø23mm položene prilikom formiranja 

zidova i tavanice, kao i u bezhalogene cevi Ø23mm položene 

u zemlji ispred objekta. Sva skretanja i povezivanja izvesti u 

instalacionim kutijama. 
        

  Sve komplet povezano i ispitano bez instal. kutija i cevi. 
        

  Obračun po dužnom metru, povezano i ispitano. 
m 70.00     

    
        

  UKUPNO 4. 
        

    
        

3. SVETILJKE 
        

    
        

  Isporuka, montaža i povezivanje svetiljki prema izboru 

investitora i projektanta enterijera, na gradilištu, komplet sa 

svim rasvetnim telima, predspojnim uređajima, opremom za 

montažu, klemama i ostalim elementima koji omogućuju da 

se svetiljka montira i pusti u rad. 
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  Svetiljke su date prema tipu i to: 
        

- Tip 1 Viseća dekorativna LED svetiljka sa opalnim 

difuzorom, tipa PRIMA DO/S HO 2864, 80W. Svetiljka se 

isporučuje u kompletu sa elektronskim priborom. Kućište je 

od ekstrudiranog aluminijuma, bez vidljivog rama. 

Proizvođač BUCK ili ekvivalent. 
kom 1.00     

- Tip 2 Plafonske opalne kugle, sa porcelanskim sijaličnim 

grlom E-27 i ink.sijalicom 40-60W/230V. Tip svetiljke u 

svemu prema projektu enterijera. Obračun po komadu. 
kom 8.00     

- Tip 3 Viseće dekorativni LED luster 12x3W, tipa 

MALAGON, monitrane iznad centralnog hola. Svetiljka se 

isporučuje u kompletu sa elektronskim priborom i priborom 

za montažu na visilicu. Proizvođač EMMEZETA ili 

ekvivalent. kom 1.00     

- Tip 4 Viseća dekorativna LED svetiljka 20W, tipa NEO 

SPOT TB INT/S. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa 

elektr. priborom i priborom za montažu na visilicu. 

Proizvođač BUCK ili ekvival. kom 1.00     

- Tip 5 Viseća luster max 60W, grlo E27, tipa MILAGRO. 

Svetiljka se isporučuje u kompletu sa priborom za montažu 

na visilicu. Proizvođač EGLO ili ekvivalent. kom 1.00     

- Tip 6 Viseća luster/kugla Fi600mm, max 60W, grlo E27. 

Svetiljka se isporučuje u kompl. sa priborom za mon. na 

visilicu. kom 1.00     

- Tip 7 Viseći pleteni luster Fi400mm, max 60W, grlo E27. 

Svetiljka se isporučuje u kompl. sa priborom za mon. na 

visilicu. kom 6.00     

  TIP 8 LED spot ugradne svetiljke, 9W, sa kućištem od 

mesinga. Tip svetiljke prema projektu enterijera. Svetiljke se 

postavljaju u prostoru iza šanka. Obračun po komadu. 

kom 9.00     

  Tip 9 Led traka u prostor iza staklene zidne obloge i u 

prostor spuštenog plafona. U cenu je uračunat i trafo za te led 

trake. Obračun po m1. 

 m 150.00     
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- 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     

  Tip 13 Panik svetiljka 3W LED 3h, IP20 ,tip GR-

310/12L/180, proizvođač OLIYMPIA ELECTRONICS ili 

ekvivalent. 

Svetiljka za unutrašnju montažu (hodnici, komunikacija). 
kom 9.00     

  Tip 14 Reflektori LED za spoljnu montažu, 50W, 230V, beli, 

3000K, IP65, proizvođač LEDVANCE ili ekvivalent. 

Reflektori se postavljanju spolja i osvetljuju staklenu fasadu. kom 5.00     

    

        

  UKUPNO 5. 
        

    
        

4. UTIČNICE I KABLOVSKI IZVODI 
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1 Isporuka, izrada i povezivanje monofaznih priključnih mesta 

tehnoloških potrošača i opšte namene, kablom tipa N2XH-J 

3x2,5mm².  Kabl se polaže po PNK regalima, uvalači u već 

pripremljene bezhalogene cevi Ø23mm položene prilikom 

formiranja zidova i tavanice. Sva skretanja i povezivanja 

izvesti u instalacionim kutijama. 
        

  Sve komplet povezano i ispitano bez instalacionih kutija 

cevi.         

  Obračun po dužnom metru, povezano i ispitano. 
m 370.00     

    
        

2 Isporuka, izrada i povezivanje monofaznih izvoda za potrebe 

tehnoloških potrošača i opšte namene, kablom tipa N2XH-J 

5x2,5mm². Kabl se polaže po PNK regalima, uvalači u već 

pripremljene bezhalogene cevi Ø23mm položene prilikom 

formiranja zidova i tavanice. Sva skretanja i povezivanja 

izvesti u instalacionim kutijama.         

  Sve komplet povezano i ispitano bez instalacionih kutija i 

cevi.         

  Obračun po dužnom metru, povezano i ispitano. 
m 90.00     

    
        

3 Isporuka, izrada i povezivanje trofaznih priključnih mesta 

tehnoloških potrošača, kablom tipa N2XH-J 5x4mm². Kabl 

se polaže po PNK regalima, uvalači u već pripremljene 

bezhalogene cevi Ø29mm položene prilikom formiranja 

zidova i tavanice. Sva skretanja i povezivanja izvesti u inst. 

kutijama. 
        

  Sve komplet povezano i ispitano bez instalacionih kutija i 

cevi.         

  Obračun po dužnom metru, povezano i ispitano. 
m 40.00     
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4 Isporuka, izrada i povezivanje izvoda za foto ćeliju i senzore 

pokreta, kablom tipa N2XH 2x1,5mm². Kabl se polaže po 

PNK regalima, uvalači u već pripremljene bezhalogene cevi 

Ø13mm položene prilikom formiranja zidova i tavanice. Sva 

skretanja i povezivanja izvesti u instalacionim kutijama. 
        

  Sve komplet povezano i ispitano bez instalacionih kutija i 

cevi.         

  Obračun po dužnom metru, povezano i ispitano. 
m 50.00     

    
        

  UKUPNO 6. 
        

5. ELEKTOINSTALACIONI  MATERIJAL 
        

    
        

1 Isporuka, montaža i povezivanje utičnica, prekidača i 

instalacionih kutija iz uvoznog programa renomiranog 

proizvođača LEGRAND MOSAIC ili ekvivalent i to:          

- instalaciona kutija fi60mm 
kom 20.00     

- instalaciona kutija 141x77mm 
kom 2.00     

- nosač aparata 2M 
kom 16.00     

- nosač aparata 4M 
kom 3.00     

- nosač aparata 6M 
kom 1.00     

- maska 2M 
kom 16.00     

- maska 4M 
kom 3.00     

- maska 6M 
kom 1.00     

- jednopolni prekidač 10A, 230V, 2M 
kom 4.00     

- set od 6 jednopolnih prekidača 10A, 230V, 6M 
kom 1.00     

- lampica indikatora 230V 
kom 4.00     

- jednofazna šuko priključnica 16A, 230V 2M 
kom 11.00     

- dupla jednofazna šuko priključnica 16A, 230V, 4M 
kom 1.00     



 

                                            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. 74/2018 

страна 68 од 113 

 

- trofazna šuko priključnica 16A, 400V, 2M 
kom 1.00     

    
        

2 Isporuka i postavljanje instalacionih i razvodnih kutija, i to:  
        

- razvodna kutija Ø60mm 
kom  24.00     

- razvodna kutija Ø78mm 
kom 14.00     

- instalaciona kutija 100x100mm 
kom 4.00     

- instalaciona kutija 150x150mm 
kom 2.00     

    
        

  UKUPNO 7. 
        

6. IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA I UZEMLJENJE 
        

    
        

1 Isporuka i postavljanje  u zidu ispod maltera instalacionih 

vodova za izjednačenje potencijala (vodovoda, kanalizacije, 

grejanje, vrata, kablovski regali, metalne mase itd). Pozicija 

obuhvata izradu završetaka vodova, i kabla:         

- N2XH-J 1x10mm² 
m 15.00     

- N2XH-J 1x6mm² 
m 35.00     

- N2XH-J 1x4mm² 
m 75.00     

    
        

2 Isporuka potrebnog materijala i izrada uzemljivača od tri 

cevasta uzemljivača, povezanih FeZn trakom, za slučaj da 

prethodna merenja pokažu potrebu (opciono). Pozicija ne 

obuhvata građevinske i zemljane radove, kao što su 

razbijanje betona, ponovno betonjiranje i sl. 
        

- cevasti uzemljivač SRPS N.B4.942 3000/76,1 
kom 3.00     

- priključak SRPS N.B4.932 - D 
kom 3.00     

- traka FeZn 25x4mm 
m 30.00     
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  UKUPNO 8. 
        

7. KABLOVSKI  REGALI I PVC ZAŠTITNE CEVI   
        

    
        

  Nabavka, isporuka, transport i ugradnja dole navedenog 

elektro materijala.         

    
        

1 Nosač kablova PNK komplet sa držačima i potrebnim 

priborom za postavljanje, spajanje i galvansko prespajanje.         

- PNK100 
m 30.00     

- PNK200 
m 12.00     

    
        

2 Tvrde bezhalogene cevi koje se ugrađuju u fasadni zid i u 

pod, ili se postavljaju na nosač kablova za glavne napojne 

kablove.           

- Ø50mm 
m 20.00     

- Ø35mm 
m 35.00     

    
        

3 Bezhalogene savitljive cevi koje se ugrađuju u toku 

betoniranja podova, zidova, montaže zidnih panela i u 

duplom plafonu. Plaća se po metru dužnom ugrađene cevi. 

Cevi su sledećih unutrašnjih prečnika:         

- Ø29mm 
m 50.00     

- Ø23mm 
m 60.00     

- Ø16mm 
m 75.00     

- Ø13mm 
m 100.00     

  
          

  UKUPNO 9. 
        

8. ZAVRŠNI RADOVI, MERENJA I ATESTI 
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1 Pregled, funkcionalno ispitivanje izvedene instalacije, 

izdavanje potvrde i atesta od strane ovlašćenog preduzeća, 

davanje garantnih listova, uputstava i puštanje u rad. 

Potrebno je uraditi sledeća ispitivanja:          

- Merenje otpora izolovanosti provodnika-kablova 
        

- Merenje otpora petlje kvara 
        

- Ispitivanje neprekidnosti zaštitnih provodnika i provodnika 

za izjednačenje potencijala         

- Kontrola galvanskih veza metalnih masa sa taksativnim 

navođenjem mernih tačaka         

- Merenje osvetljaja 
        

- Ispitivanje funkcionalnosti zaštitnih i upravljačkih uređaja 
        

- Prethodno-probno merenje otpora uzemljenja 
        

  Obračun po kompletu. 
kpl 1.00     

    
        

2 Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja sa 

izdavanjem uputstava za rad i rukovanje. kpl 1.00     

    
        

3 Norma sati za radove koji se ne mogu predvideti za 

adaptaciju a biće pravdani kroz građevinsku knjigu i 

odobreni od strane Nadzornog organa. nč 50.00     

    
        

  UKUPNO 10. 
        

REKAPITULACIJA 3 - ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE 

I DEMONTAŽNO-PRIPREMNI RADOVI 
 

II INSTALACIJA OSVETLJENJA 
 

III SVETILJKE 
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IV UTIČNICE I KABLOVSKI IZVODI 
 

V ELEKTRO INSTALACIONI MATERIJAL 
 

VI IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA I UZEMLJENJE 
 

VII KABLOVSKI REGALI I PVC ZAŠTITNE CEVI 
 

VIII ZAVRŠNI RADOVI, MERENJA I ATESTI 
 

UKUPNO: 
 

PDV 20%: 
 

UKUPNO SA PDV:: 
 

4 - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE 

  
  

RED. BR.. OPIS RADOVA 
JED. 

MERE 
KOLIČINA  

JEDINIČNA 

CENA 
UKUPNO 

  
TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE 

  
  

        

  
  

        

  

1. Strukturni kablovski sistem (telefonska i lokalna 

računarska mreža)          

1.1 FTP RJ45 cat 6, 1 modul telekomunikaciona priključnica 

slična tipu Mosaic 76562, Legrand za ugradnju u doznu u 

zidu. 

        

  
Nabavka, isporuka i montaža u uzidnu doznu. kom 5     

1.2 Instalaciona uzidna kutija-dozna, za ugradnju do 2 modula 

priključnica u kompletu sa: nosač mehanizma 2 modula i 

okvir 2 modula. 

        

  Nabavka, isporuka i montaža. kompl. 2     

1.3 Instalaciona uzidna kutija-dozna, za ugradnju do 2 modula 

priključnica u kompletu sa: slepa maska 1 modul, nosač 

mehanizma 2 modula i okvir 2 modula. 
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  Nabavka, isporuka i montaža. kompl. 1     

1.4 HF kabl sličan tipu UC500 S23 (U/FTP cat.6A  

4x2x0,54mm), DRAKA, pun presek. 

        

  Nabavka, isporuka i polaganje u cevi ili na regal. met. 198     

1.5 Bezhalogena rebrasta cev Ø25/18mm.         

  
Nabavka, isporuka i ugradnja u zid-tavanicu. met. 132     

1.6 Konektovanje U/FTP kablova na oba kraja. kom. 5     

1.7 Obeležavanje i atestiranje U/FTP linkova. kom. 5     

1.8 Ostali  nepredviđeni radovi i sitan potrošni materijal. pauš.       

1.9 Završno ispitivanje instalacije i puštanje u rad od strane 

isporučioca opreme. Izdavanje odgovarajućih atesta, obuka 

korisnika, puštanje u ispravan rad.  

pauš.   

  

  

1.10 Nadzor nad izvođenim radovima. pauš.       

1.11 Izrada projekta izvedenog objeklta. pauš.       

            
  Strukturni kablovski sistem (telefonska i lokalna 

računarska mreža):       
  

            

  
2. Stabilna instalacija za dojavu požara 

        

2.1 Konvencionalni optičko / termomaksimalni (580C) / 

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. 

kompl. 4     

2.2 Dodatno podnožje za automatski detektor požara predviđeno 

za OG instalaciju slično tipu STD-200, DETNOV. 

        

  Nabavka, isporuka i montaža na tavanicu. kom. 4     
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2.3 Konvencionalni ručni javljač požara za montažu na zid sličan 

tipu PCD-100, DETNOV. Poseduje EN 54-11 standard. 

        

  Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku 

instalaciju. 

kom. 1     

2.4 Konvencionalna alarmna sirena za unutrašnju montažu slična 

tipu SCD-200, DETNOV, radni napon 24VDC, potrošnja 

16mA, 103dB, 124x130x100mm. 

        

  Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku 

instalaciju. 

kom. 1     

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

  
Nabavka, isporuka i polaganje u cevi. met. 132     

2.6 Instalacioni kabl sličan tipu JE-H(St)H 2x2x0,8mm 

FE180/E90. 

        

  Nabavka, isporuka i polaganje u cevi. met. 17     

2.7 Bezhalogena rebrasta cev prečnika 16/11mm.         

  
Nabavka, isporuka i ugradnja u zid-tavanicu. met. 94     

2.9 Isporuka materijala i izrada prodora između protivpožarnih 

sektora korišćenjem vatrozaštitne mase za popunu tipa CP 

615 i vatrozaštitne pene tipa CP 620 proizvođača Hilti-Galeb 

group ili sl. 

kg. 0.50     

2.10 Završna električna merenja na kablovima (otpor izolacije, 

preslušavanje i ispitivanje parica na prekid i kratak spoj). 
pauš.       

2.11 Završno ispitivanje instalacije i puštanje u rad od strane 

isporučioca opreme. Izdavanje odgovarajućih atesta, obuka 

korisnika, puštanje u ispravan rad.  
pauš.       

2.12 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.       

2.13 Ostali  nepredviđeni radovi i sitan potrošni materijal. 
pauš.       

2.14 Nadzor nad izvođenim radovima. pauš.       

2.15 Izrada projekta izvedenog objekta. pauš.       
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  Stabilna instalacija za dojavu požara: 
  

      

REKAPITULACIJA 4 - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE 

I Strukturni kablovski sistem 
 

II Stabilna instalacija za dojavu požara 
 

  UKUPNO:  

  PDV20%:  

  UKUPNO SA PDV:  

5 - MAŠINSKE INSTALACIJE 

  

RED. BR. OPIS RADOVA JED. 

MERE 

KOLIČINA  JEDINIČNA 

CENA 

UKUPNO 

  I  - MAŠINSKI RADOVI 

      

A VRF SISTEM FOAJEA     

 NAPOMENA:     

 - Radove izvesti prema tehničkim uputstvima i zahtevima proizvođača  

"Hitachi" i projektnoj dokumentaciji. 

Tip kablova usvojiti prema tehničkom uputstvu proizvođača i važećim 

propisima.  

    

      

1. Nabavka, isporuka i ugradnja spoljašnje jedinice VRF sistema, zajedno sa 

postoljem i komunikacionim kablom.  U cenu uračunata dopuna freona.                                                                                                                                                                           

    

 Tip: RAS-12HNC     

 Proizvođač: Hitachi ili odgovarajuće     
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 Rashladni kapacitet: 30 kW     

 Grejni kapacitet: 33,5 kW     

 Dimenzije spoljašnje jed: 1650x1100x390mm     

 Težina spoljašnje jedinice: 168kg     

 Napajanje:  ~3/400V/50Hz     

 Jačina struje:  24.3A kom 1   

      

2. Nabavka, isporuka i ugradnja unutrašnje kanalske jedinice VRF sistema, 

zajedno sa komunikacionim kablom.                                                                                         

    

 Tip: RPI-6.0FSN4E     

 Proizvođač: Hitachi ili odgovarajuće     

 Rashladni kapacitet: 14,0 kW     

 Grejni kapacitet: 16,0 kW     

 Dimenzije: 275x1474x600mm     

 Težina: 48kg     

 Napajanje: ~1/230V/50Hz     

 Snaga:  250W kom 2   

      

3. Nabavka, isporuka i ugradnja račvi za VRF sistem.                                                   

 Tip: E-162SN3     

 Proizvođač: Hitachi ili odgovarajuće kom 1   

      

4. Nabavka, isporuka i ugradnja kontrolera za VRF sistem.                                                                              

 Tip: PC – ARF     

 Proizvođač: Hitachi ili odgovarajuće kom 1   
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5. Nabavka,isporuka i ugradnja bakarnih cevi za izvođenje VRF sistema:     

 1" (25,4mm) m 16.5   

 5/8" (15,88mm) m 11   

 1/2" (12,7mm) m 16.5   

 3/8" (9,52mm) m 11   

      

6. Za spojni i zaptivni materijal, konzole, obujmice, nosače, lukove čvrste i 

klizne oslonce kiseonik disugas, elektrode, i sav ostali materijal za izvođenje 

cevne mreže predviđa se 30 % od poz. 5.  

% 30   

      

7. Nabavka,isporuka i montaža izolacije  Kaiflex EF proizvođač KAIMANN ( ili 

odgovarajuće) za izolaciju cevi VRF sistema.  

    

 Ø-25/9 m 15   

 Ø-15/9 m 10   

 Ø-12/9 m 15   

 Ø-10/9 m 10   

8. Nabavka, isporuka i ugradnja PVC cevi za potrebe kondenz mreže. Stavkom 

obuhvaćeni fazonski elementi, elementi za oslanjanje i potrošni materijal za 

montažu i spajanje. U stavku je uračunat i neophodni sifon sa pomoćno 

potrošnim materijalom za priključak na kanalizacionu mrežu. 

    

 PVC Ø32 m 5   

 PVC Ø40 m 15   

      

 UKUPNO A-VRF SISTEM FOAJEA     



 

                                            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. 74/2018 

страна 77 од 113 

 

      

B VENTILACIJA FOAJEA     

      

1. Nabavka, isporuka i ugradnja rekuperatorske jedinice u kompletu sa 

daljinskim upravljačem PC-ART. 

    

 Proizvođač: Hitachi ili odgovarajuće     

 Sistem S1-V1     

 Tip: KPI 2002E3E     

 Protok vazduha: 2000/1560/1240 m3/h     

 Eksterni napor: 135/84/60 Pa     

 Snaga: 852 W;      

 Napajanje: 230V; 1Ph; 50Hz     

 Dimenzije: 525x1800x1430mm     

 Težina: 106kg     

 Senzor temperature za ugradnju ispred elektro grejača (THM4).     

 Filter: G3/G7 kom 1   

      

2. Nabavka, isporuka i ugradnja sobnog senzora kvaliteta vazduha u kompletu sa 

komunikacionim kablom. 

    

 Proizvođač: „Siemens“ ili odgovarajuće     

 Tip: QPA1000     

 radni napon:  DC 15...35 V     

 signalni izlaz DC 0...10 V     

 Merni element za: VOC (volatile organic compounds) kom 1   
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3. Nabavka, isporuka i ugradnja kanalskog elektro grejača sa dodatnom 

opremom. 

    

 Proizvođač: „S&P“ ili odgovarajuće     

 Sistem S1     

 Tip: MBE-400/90T     

 Snaga grejača: 9kW     

 Napajanje: 400V; 3Ph; 50Hz     

 Količina vazduha: 2100 m3/h     

 Minimalna količina vazduha: 680 m3/h     

 Pad pritiska: 38 Pa     

 Dimenzija priključka: 400mm     

 Kontroler: TTC-25     

 Potenciometar: TBI-10 (-20°C do 10°C)     

 Kanalski senzor temperature: TG-K-310     

 Presostat: DPS 2-30     

 Uslov uključenja elektro grejača sa rekuperatora, prema spoljašnjoj 

temperaturi 

kompl 1   

      

4.  Nabavka, isporuka i montaža difuzora sa termoelemtom (bez pomoćne 

energije) za promenu ugla lopatica u zavisnosti od temperature vazduha,  u 

kompletu sa plenumskom kutijom i priključkom sa bočne strane. U boji prema 

zahtevu investitora. Sledeće veličine: 

    

 Proizvođač: Klima oprema ili odgovarajuće     

 Tip: DVV-400 T  kom 4   
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5.  Nabavka, isporuka i montaža aluminijumske ventilacione rešetke sa 

regulatorom protoka. U boji prema zahtevu investitora. Sledeće veličine: 

    

 Proizvođač: Klima oprema ili odgovarajuće     

 Tip: OAB 1-0/L 825x425     

 Količina vazduha: 1700m3/h     

 Pad pritiska: 5Pa kom 1   

      

6.  Nabavka, isporuka i montaža aluminijumske ventilacione rešetke, u boji 

prema zahtevu investitora. Sledeće veličine: 

    

 Proizvođač: Klima oprema ili odgovarajuće     

 Tip: OAB 1-0 1025x425     

 Količina vazduha: 2160 m3/h     

 Pad pritiska: 5Pa kom 2   

      

7. Nabavka, isporuka i ugradnja fiksnih protiv kišnih žaluzina sa mrežicom.     

 Proizvođač: Aerogrami ili odgovarajuće     

 Tip: BNJK 1000x400 kom. 2   

      

8. Izrada i montaža vazdušnih kanala za klimatizaciju i ventilaciju od 

pocinkovanog lima. Minimalna količina cinka 275g/m². Debljine lima za 

pravougaone kanale od pocinkovanog lima izvesti prema  DIN 1946 i SRPS 

C.B4.081/52 prema dužoj strani kanala i to: 
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 "do 250 mm         d = 0,5 mm 

od 250-999 mm  d = 0,75 mm 

Preko 1000 mm   d = 1,00-1,25 mm. 

Na svim kanalima čija širina prelazi 500mm izvršiti ukrućenja da bi se izbegla 

buka." 

    

 Spajanje limenih kanala i fazonskih delova vrši se pomoću pocinkovanih 

"MEZ" profila. Ovom stavkom su obuhvaćeni prelazni komadi, kolena, račve, 

fazonski elementi, silikon za zaptivanje i sav pomoćni montažni materijal. 

Obračunati po kilogramu ugrađenog  kanala sa prirubnicama.  

kg 473   

      

9. Spojni i zaptivni elementi, pribor za montiranje kanala i to: obujmice i nosači, 

vijci, zaptivači, navojne šipke i konzole, kao i ostali sitan materijal. Plaća se 

35% od vrednosti predhodne pozicije. 

% 35   

      

10. Nabavka, isporuka i montaža  fleksibilnih izolovanih creva za razvod vazduha.     

 Ø355 m 10   

 Ø315 m 10   

      

11. Nabavka, isporuka i montaža  fleksibilne veze za povezivanje kanalske klima 

jedinice. Dimenzije: 

    

 1250x180mm kom 4   
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12. Nabavka, isporuka i montaža izolacije kanala sa izolacijom od mineralne vune 

(staklena vuna) debljine 50 mm, sa aluminijumskom folijom (parna barijera), 

komplet sa materijalom za montažu.  

Izoluju se svi kanali u foajeu. 

m2 58.30   

      

  UKUPNO B-VENTILACIJA FOAJEA        

      

D PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI     

      

 Pripremni radovi obuhvataju:     

 -upoznavanje sa izvedenim stanjem na objektu     

 -upoznavanje sa projektom i ostalom   dokumentacijom     

 -otvaranje gradilišta     

      

 Puštanje u rad instalacija i regulisanje potrebnih parametara           

 Unutrašnji i spoljni transport materijala i alata     

      

 Završni radovi na izradi instalacije koji obuhvataju:     

 izrada uputstva za rukovanje i održavanje u tri primerka od kojih jedan treba 

zastakliti i uramiti i okačiti na vidno mesto 

    

 obeležavanje instalacije(natpis, simboli, pozicije)     

 raščišćavanje i čišćenje gradilišta u cilju osposobljavanja instalacije za rad     
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 Uregulisanje kompletne instalacije i puštanje u pogon sa probnim radom i 

izvršenim termotehničkim ispitivanjima u skladu sa SRPS M.E6.012. Uraditi 

elaborat-izveštaj o izvršenom merenju i regulaciji protoka po granama 

priključaka. 

    

 tehnički prijem i primopredaja instalacije krajnjem korisniku, sa izradom 

izveštaja koji potpisuju : nadzorni organ,predstavnik izvođača, i rukovodilac 

radova 

    

 izrada projekta izvedenog stanja u tri primerka, koji se predaju investitoru     

 isporuka celokupne tehničke dokumentacije o opremi i radovima, potrebne za 

tehnički prijem i dobijanje upotrebne dozvole, učešće u tehničkom prijemu i  

otklanjanje primedbi 

    

  Paušal 1   

      

  UKUPNO D-PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI        

REKAPITULACIJA 5 - MAŠINSKE INSTALACIJE 

I VRF SISTEM FOAJEA 
 

II VENTILACIJA FOAJEA 
 

III PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI 
 

UKUPNO: 
 

PDV 20%: 
 

UKUPNO SA PDV:: 
 

6 - PROTIV POŽARNA ZAŠTITA 

      RED. BR. OPIS RADOVA JED. KOLIČINA  JEDINIČNA UKUPNO 
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MERE CENA 

1. 
Rucni aparat C9, za pocetno gasenje pozara prahom, 
kapacitet 9kg. 

kom 7 

  

 

   

REKAPITULACIJA 6 - PROTIV POŽARNA ZAŠTITA 

I PROTIV POŽARNA ZAŠTITA 
 

UKUPNO: 
 

PDV 20%: 
 

UKUPNO SA PDV:: 
 

ZBIRNA REKAPITULACIJA 

  

1 ARHITEKTURA I KONSTRUKCIJA 
 

2 HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE 
 

3 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE 
 

4 TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE 
 

5 MAŠINSKE INSTALACIJE 
 

6 PROTIV POŽARNA ZAŠTITA 
 

7 UKUPNO (1+3+4+5+6+7+8) 
 

PDV 20%: 
 

UKUPNO SA PDV: 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________________ , доставља укупан износ 
и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом 
да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 4) 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

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

ИЗЈАВУ  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке радови на ФОАЈЕ У  ПОЗОРИШТУ -ФАЗА 3  ЈН 74/2018, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА 

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

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
    
 

И З Ј А В У 
 
Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке радови на 
ФОАЈЕ У  ПОЗОРИШТУ -ФАЗА 3  ЈН 74/2018, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

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

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

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке 
- Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије  - Сектор за ванредне ситуације, 
Управа за превентивну заштиту о овлашћењу привредног друштва  за обављање послова уградње 
посебних система заштите од пожара 
 

6) Понуђач испуњава додатне услове: 
 
1.Финансијски капацитет: 
 
1.1.Да је понуђач у претходне три обрачунске године (у 2015., 2016. и 2017. години) остварио 
пословни приход у минималном укупном износу од 23.000.000,00 динара  без ПДВ-а);  
1.2.  Да понуђач у последњих 6 месеци, који предходе месецу у коме је објављен позив за 
подношрње понуда није био у блокади  
 
2. Пословни капацитет: 
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a. Да је Понуђач у периоду од 3 (три) године које предходе години објављивања позива за 
подношење понуда и то у 2015., 2016. и 2017. години извео исте или истоврсне радове 
(има референце), који чине предмет ове јавне набавке,  у укупној вредности од 
минимум 12.000.000,00 динара без ПДВ-а). Као референтни радови признају се 
искључиво исти или истоврсни радови који су предмет ове јавне набавке. 

b. Да је уредио и сертификовао пословање са обимом сертификације за извођење радова на 

изградњи стамбених и нестамбених зграда, према следећим стандардима: 

- ИСО 9001 или одговарајући; 

- ИСО 14001 или одговарајући;  

- ИСО 18001 или одговарајући, 

- ИСО 27001 или одговарајући; 

- ИСО 37001 или одговарајући; 

- ИСО 50001 или одговарајући 

 
 3. Технички капацитет:  
3.1. Камион КИПЕР 3Т – 1 ком 
3.2. Комбиновани камионет за превоз радника и мање количине потребног материјала – 1 ком 
3.3. Мешалица за бетон  – 1 ком 
3.4.  Цеваста фасадна скела – 200 м2 
 
 4.  Кадровски капацитет 
 
4.1. Да на дан подношења понуде има минимум следећа радно ангажована лица, уговором о 
раду или неком другом врстом уговора у складу са важећим Законом о раду од којих најмање: 
- 1 носилац лиценце 400, или 401 или 410 или 411 или 800, који ће решењем бити именован за 
одговорног извођача радова у предметној јавној набавци 
- минимум  1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, 
и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној 
јавној набавци, 
- минимум  1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, 
и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној 
јавној набавци 
- минимум  1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, 
и то: лиценцу 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној 
јавној набавци 
- 1 лице са лиценцом Б2 за извођење посебних система за дојаву пожара 
- 1 лице задужено за безбедност и здравље на раду 
- 1 молер 
- 1 бравар 
- 1 керамичар 
- 1 зидар 
- 1 електричар. 
 
Место:_____________                                                                Понуђач: 
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Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки 
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно. 

VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
Град  КИКИНДА 
БРОЈ: _________________ 
ДАНА: ________________. године 
КИКИНДА 
 

М О Д Е Л   У Г О В О РА 
 

Закључен дана ______________. године, између: 
 
Град  Кикинда, са седиштем у Кикинди, Трг српских добровољаца 12,   
ПИБ: 100511495, Матични број: 08176396,  
коју заступа Павле Марков, градоначелник  (у даљем тексту: Наручилац)        и 
 
_______________________________, са седиштем у _________________, улица _____________,  
ПИБ: _______________, Матични број: ___________________  
Број рачуна:________________, Назив банке: 
кога заступа ________________, директор (у даљем тексту: Извођач). 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 
ФОАЈЕ У ПОЗОРИШТУ - ФАЗА 3 ЈН 74/2018 

        Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Наручилац на основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама («Сл. гласнику РС» број 
124/2012, 14/2015, 68/2015) и Позива за подношење понуда за јавну набавку  ФОАЈЕ У 
ПОЗОРИШТУ- ФАЗА 3    спровео отворени поступак јавне набавке радова према конкурсној 
документацији  
- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели 
уговора Извођачу, број: _____ од ________ 2018.   године (попуњава Наручилац) 
- да је Извођач носилац заједничке понуде групе понуђача број____, чији су чланови групе 
следећи: 
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 
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______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________. 
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________. 
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________. 
(попуњава се само у случају заједничке понуде; навести све чланове групе понуђача према 
наведеном моделу уговора) 
- да је група понуђача пре закључења овог уговора доставила Споразум о заједничком извршењу 
јавне набавке број_________ од _________ године, којим је прецизирана одговорност сваког 
понуђача из групе понуђача  за извршење уговора и која је саставни део овог Уговора. 
 
Да је Извођач  делимично извршење набавке поверио подизвођачу/има: 
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________ 
активнсоти из набавке који ће извршити ______________________________________ и _______% 
од укупне вредности Понуде. 
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________ 
активнсоти из набавке који ће извршити ______________________________________ и _______% 
од укупне вредности Понуде. 
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________, 
активнсоти из набавке који ће извршити ______________________________________ и _______% 
од укупне вредности Понуде. 
(попуњава се само у случају  понуде са подизвођачем/има; навести све подизвођаче којима је 
поверено делимично извршење набавке). 
                                                                     
 

Члан 1. 
         Предмет  Уговора је Извођење радова на ФОАЈЕ У  ПОЗОРИШТУ- ФАЗА 3   и ближе је одређен 
прихваћеном Понудом Извођача број_____од _______2018. године, која је саставни део овог 
Уговора, инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и овим Уговором. 
          Ради извршења радова који су предмет Уговора Извођач се обавезује да обезбеди радну 
снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско- занатске и 
припремно завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова кoји су 
предмет овог Уговора. 

 
Члан 2. 

            Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Овог Уговора износи 
укупно _______________динара без ПДВ-а,  односно __________________ динара са ПДВ-ом. 
            Вредност ПДВ-а износи _______________ динара. 
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Обавезе које доспевају у наредној буџетској години односно у 2018.години ће бити реализоване 
највише до износа средстава која ће бити одобрена у тој буџетској години,односно која су 
предвиђена у финансијском плану Наручиоца. 
 
            Извођач је дужан да приликом издавања рачуна поступи у складу са чланом 10. став 2. 
тачка 3. Закона о порезу на додату вредност („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. Закон, 142/2014, 5/2015-
усклађени дин. изн., 83/2015 и 5/2016-усклађени дин. изн.). 
 Вредност радова из става 1. овог члана добијена је на основу количина и јединичних цена 
из усвојене Понуде Извођача. 
 Јединиче цене  из става 3. овог члана су фиксне до завршетка радова. 
           Стварна вредност радова и услуга ближе описаних у члану 1. овог Уговора биће утврђена на 
основу стварно изведених количина радова, које су утврђене у грађевинској књизи, и јединичних 
цена из усвојене Понуде. 
             Извођач може уговорене количине да мења уз писмену сагласност Наручиоца, с тим што 
укупна вредност уговорених радова из основног уговора остаје непромењена.  
            Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена обухвата и 
трошкове организације градилишта, осигурања,  припремних радова, помоћних материјала и 
опреме, трошкове од 10% контролних испитивања по налогу надзорног органа, трошкове 
издавања средстава обезбеђења  и све остале зависне трошкове Извођача. У цену је урачуната и 
привремена сабраћајна сигнализација (уколико је потребна). 
 

 
Члан 3.            

              Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом Уговору изврши на следећи начин: 
- 50% - авансно, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана потписивања уговора, након што 
Понуђач преда Наручиоцу:  
а)  банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања; 
б)  банкарску гаранцију за добро извршење посла;  
ц)  полису осигурања; 
тако што ће се износ сваке привремене ситуације умањити сразмерно проценту примљеног 
аванса, до коначног урачунавања уплаћеног аванса.   
 
- 50% укупне вредности Уговора у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављена 
привремених ситуација и окончане ситуације, сачињене на основу оверене грађевинске књиге 
изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде са предмерима и предрачунима радова 
из члана 1.  овог Уговора, оверених од стране стручног надзора уз важећу банкарску гаранцију за 
добро извршење посла и полису осигурања. 
       Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од вредности уговора без ПДВ-а. 
       Окончана ситуација ће бити плаћена након сачињеног потписаног и овереног Записника о 
примопредаји радова и достављене банкарске гаранције за добро изврфшење посла. 
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Члан 4. 
       Извођач је дужан да преда Наручиоцу: 
 
-  У тренутку закључења Уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, 
банкарску гаранцију за повраћај аванса, издату у висини од 50% од вредности уговора без ПДВ-а, 
са роком важности који мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење уговорених радова. Гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, и сви 
елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном документацијом. 
Добављач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  
          Наручилац не може исплатити аванс пре него што прими тражено средство финансијског 
обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не може да садржи 
додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који 
одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
-  у тренутку закључења Уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења Уговора, 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, издату у висини од 10% од вредности закљученог 
Уговора без ПДВ-а, са роком важности који мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека 
рока за коначно извршење уговорених радова.  Гаранција мора бити безусловна, платива на први 
позив, и сви елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном 
документацијом. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, 
краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или 
промењену месну надлежност за решавање спорова. 
           Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Aко се за време 
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за 
добро извршење посла мора се продужити. Наручилац ће уновчити поднету гаранцију уколико 
понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен овим 
Уговором о јавној набавци. 
        - У тренутку примопредаје предметнох радова, након сачињавања, потписивања и овере 
Записника о примопредаји радова, Извођач предаје Наручиоцу банкарску гаранцију за 
отклањање грешака у гарантном року у висини од 5 % од вредности Уговора без ПДВ-а, са роком 
важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока.  Гаранција мора бити безусловна, платива 
на први позив, и сви елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном 
документацијом. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, 
краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или 
промењену месну надлежност за решавање спорова. 
       Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Наручилац ће  
уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани 
понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења 
предмета уговора у гарантном року   
          Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да наплати уколико 
Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева 



 

                                            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. 74/2018 

страна 92 од 113 

 

Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца.  У том случају 
Наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отколонити по тржишним ценама са 
пажњом доброг привредника. 
 
 
 
 
 

Члан 5. 
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 

_________радних дана (а који не може бити дужи од 40  радних дана)  рачунајући од дана 
увођења Извођача радова у посао. 

Дан увођења у посао биће констатован у грађевинском дневнику, том приликом сачиниће 
се посебан записник о увођењу извођача у посао. Увођење у посао се врши 15 дана потписивања 
уговора. Радови на другој и трећој фази се одвијају паралелно. 

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача, и то: у случају елементарних 
непогода и дејства више силе, у случају измене пројектно техничке документације по налогу 
наручиоца, у случају прекида рада изазвног актом надлежног органа, за који није одговоран 
Извођач и  у случају да динамика радова из друге фазе објективно успорава одређене радове на 
другој фази. 

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној 
форми, уз сагласност Наручиоца и стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од 2 (два) 
дана од сазанања за околности из става 3. овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног 
рока за завршетак радова. 

Уговорни рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе 
постигну писани споразум. 
             Под роком завршетка радова сматра се дан  њихове спремности за технички преглед, а што 
стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 
   
 

Члан 6. 
 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у складу са важећим 
прописима, техничким прописима, грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком 
документацијом и овим Уговорм, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. 
             Извођач се обавезује: 
- да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7 дана достави 
примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматарње и даље поступање; неблаговремено 
уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, 
неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок извођења радова 
- да пре почетка извођења радова Наручиоцу достави  решење о именовању одговорних извођача 
радова који поседују одговарајуће лиценце одговорног извођача радова у складу са чланом 152., 
став 1., тачка 2. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009 - 
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испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 
одлука УС, 132/2014 и 145/2014) 
 - да се строго придржава мера заштите на раду; 
- именује лице за безбедност и здравље на раду (у складу са Законом о безбедности и здрављу на 
раду - Службени гласник РС бр.101/2005 и 91/2015). 
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту 
посла и у уговореном року; 
- да приликом извођења радова користи материјале доброг квалитета у складу са важећим 
стандардима, мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим 
прописима и мерама за материјале које користи приликом извођења радова. Уколико Наручилац 
утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија 
и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за 
контролу квалитета. Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања 
материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног 
материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта 
својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним 
органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних 
прописа за време укупног трајања извођења радова; 
- да обезбеди мерење и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току радова; 
- да уредно води грађевинску књигу и грађевински дневник радова са свим прилозима, који 
морају бити редовно потписивани од стране стручног надзора и одговорног руководиоца радова; 
- да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног 
надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку 
или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, 
опреме или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу рокова извођења радова; 
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на 
повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику; 
- о свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која настане за време и у вези са извођењем 
овде уговорених радова; 
- након завршетка радова уклони градилишне објекте, депоновани материјал и механизацију, 
одвезе шут и отпатке на депонију и уреди терен где су извођени радови.  
- постави и одржава привремену сабраћајну сигнализацију;  
- изврши геодетско снимање изведеног објекта и изради Елаборат геодетских радова за упис 
објекта у катастар непокретности и преда Елаборат  Наручиоцу  
- сноси трошкове израде пројеката изведеног објекта у складу са  важећим прописима (уколико 
при извођењу радова дође до одступања од одобреног Идејног пројекта, узрокованог грешком 
извођача); 
- обезбеди присуство и учешће својих представника у раду Комисије за технички преглед објекта; 
- отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед,  у остављеном року; 
- учествује у примопредаји уговорених радова и коначном обрачуну изведених радова; 
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- отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају и коначни обрачун; 
- видно обележавање градилишта градилишном таблом у року од једног дана по увођењу у посао, 
у сагласности са чл.149. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 
98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и по упутству Корисника. 
 

Члан 7. 
           Извођач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу 
детаљни динамички план извођења уговорених радова. 
          Уколико Наручилац утврди да Извођач не реализује радове у складу са детаљним 
динамичким планом, и ако након писменог упозорења у року од 10 (десет) дана од дана уручења 
писменог упозорења,  Наручилац  не констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, 
Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог извођача у посао и изврши наплату 
гаранције банке за добро извршење посла. 
         У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог извођача падају на терет 
Извођача. 
         Уколико из неоправданих разлога Извођач прекине са извођењем радова или одустане од 
даљег рада, Наручилац има право да раскине овај Уговор, уз наплату гаранције за добро 
извршење посла у целости, као и да захтева од Извођача накнаду штете. 
          Извођач  је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се да својим 
средствима и својом радном снагом изврши уговорене радове, односно средствима и радном 
снагом коју обезбеђује у складу са условима из конкурсне документације и Понуде. 
 
 

Члан 8. 
         Извођач се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова, за све предвиђене 
врсте радова из понуде, са личним лиценцама, и да иста достави стручном надзору.  
         Одговорни извођачи радова морају испуњавати услове прописане Законом о планирању и 
изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014). 
          У случају потребе за изменом одговорних извођача радова из понуде, Извођач  је у обавези 
да, пре достављања решења о одређивању нових одговорних извођача радова, добије писмену 
сагласност  Наручиоца. Уз разлоге измене напред наведених одговорних извођача, Извођач је 
дужан да достави доказе о томе да новоименовани одговорни извођачи радова испуњавају све 
услове прописане важећим Законом о планирању и изградњи. 

 
Члан 9. 

          Извођач  је дужан да у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, у складу са 
предмером радова из Понуде Извођача, у року до 7 дана од дана закључења Уговора, достави 
Наручиоцу:  

1. На усвајање детаљан динамички план извођења уговорених радова. Динамички план мора 
бити потписан и оверен од стране Извођача. Саставни део динамичког плана су ресурсни планови 
и то: 
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- план ангажовања потребне радне снаге; 
- план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту; 
- план набавке  потребног материјала; 
- финансијски план реализације извођења радова по месецима; 
- пројекат организације градилишта; 
Динамички план мора бити усклађен са динамичким планом извршења друге фазе радова на 
објекту. Радови на другој и трећој фази се одвијају паралелно. 
     

Члан 10. 
         Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне 
заштите. 
         Уколико извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима признаје своју 
искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале 
материјалне и нематеријалне штете, при чему овај Уговор признаје за извршну исправу без права 
приговора. 
 

Члан 11. 
Наручилац је дужан : 
-     да обезбеди документацију за извођење радова  
-     да решењем именује стручни надзор 
 

Члан 12. 
          Извођач је дужан да у року од 7 дана од  дана закључења Уговора осигура радове, материјал 
и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурања објекта у изградњи) и 
достави Наручиоцу полису осигурања са важношћу за цео период извођења радова. 
          Извођач је такође дужан да у року од 7 дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу 
полису осигурања  од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, 
са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима. 
         Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека 
уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2.овог члана, са новим периодом осигурања. 
 

Члан 13. 
           Гарантни рок за изведене радове износи  ____ године (минимално  2 године) рачунајући од 
дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за 
поједине врсте објеката односно радова („Службени гласник РС“, број 93/2011)  другачије 
одређено. За уграђене материјале и опрему важи гарантни року складу са условима произвођача, 
који тече од дана извршене примопредаје радова наручиоцу. 

 
Члан 14. 

          У случају откривања недостатака у гарантном року, Наручилац се обавезује да писмено о 
томе обавести Извођача, у року од 15 дана од дана сазнања за недостатке. 
          Извођач се обавезује да у гарантном року, о свом трошку отклони све нађене недостатке, као 
и скривене мане, у супротном Наручилац задржава право, да на терет Извођача радова ангажује  
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другог извођача радова за отклањање предметних недостатака, наплатом гаранције банке за 
отклањање недостатака у гарантном року. 
         Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности 
трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 2. овог члана, Наручилац има право 
да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 

 
Члан 15. 

          За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертфикате квалитета и атесте 
који се захтевају по важећим прописима  и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном 
документацијом. 
        Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и 
техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је 
налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
          Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу 
квалитета . Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара прописаном 
квалитету. 
          У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, 
Наручилац има право да тражи од Извођача да поруши изведене радове и да их о свом трошку 
поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико извођач у 
одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује  другог извођача  искључиво на 
трошак Извођача по овом Уговору. 

 
Члан 16. 

          Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 
радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и 
Наручиоца у писаној форми. 
         Извођач не може без писане сагласности  Наручиоца да мења обим уговорених радова и 
изводи вишкове радова. Уколико је Наручилац сагласан са предложеним вишковима радова, 
закључиће се анекс овом Уговору у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 
 

Члан 17. 
           Накнадни  радови  су радови који  нису  уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора.  
Изведени  накнадни радови без писмене сагласноисти Наручиоца су правно не важећи и 
Извршиоцу неће бити плаћени. 

Члан 18. 
               У случају да током реализације овог Уговора, стручни надзор констатује да је потребно 
извођење додатних радова, у смислу члана 36. Закона о јавним набавкама, са Извођачем се може 
спровести преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда,  уколико је 
претходно прибављено позитивно мишљење Управе за јавне набавке. 
 

Члан 19. 
         Технички преглед радова обезебдиће Наручилац, у складу са Законом. 



 

                                            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. 74/2018 

страна 97 од 113 

 

         Извођач  је дужан да сарађује са Комисијом за технички преглед и да поступи по свим 
захтевима те Комисије. 
          Наручилац и Извођач су дужни  да Комисији за технички преглед обезбеде сву потребну 
документацију према  Закону о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009 
- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 
одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и  Правилнику о садржини и начину вршења техничког прегледа, 
саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, 
осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за 
поједине врсте објеката („Сл.гласник РС“ бр. 27/2015 и 29/2016). 
         Уколико Комисија за технички преглед својим мишљењем, односно извештајем констатује 
примедбе на изведене радове, Извођач је у обавези да их отклони у року који предложи 
Комисија. 
         Уколико Извођач у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за технички 
преглед, Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о трошку Извођача путем 
наплате гаранције банке за добро извршење посла. 
          По добијеном позитивном извештају Комисије за технички преглед, Наручилац и Извођач ће 
без одлагања, а најкасније у року 7 дана приступити примопредаји и коначном обрачуну 
изведених радова. Комисија је састављена у складу са одредбама Правилника наведеног у ставу 
2. овог члана, односно релевантног важећег прописа који регулише предметну област. 
 

 Члан 20. 
           Извођач о завршетку радова који су предмет овог Уговора обавештава Наручиоца и стручни 
надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 
          Комисију за примопредају и коначан обрачун радова чине  представници Наручиоца, 
Извођача и стручни надзор. 
          Примопредаја радова се врши најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова, а 
након што је извршен технички преглед и исходована употребна дозвола. 
           Приликом примопредаје радова обавезно се сачињавају записник о примопредаји и 
записник о коначном обрачуну. У записник о примопредаји се обавезно уноси предмет или назив 
радова који се изводе, период у коме су радови извођени, запажања која се односе на квалитет и 
степен завршености истих, одговарајуће табеле свих уграђених маеријала са приложеним 
атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка уколико је то потребно у складу са 
Законом о планирању и изградњи. 
          Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 
преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке 
Извођач не почне да отклања у року од 5 (пет) дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако 
их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на 
рачун Извођача.   
          У записнику о коначном обрачуну врши се комплетно финансијско сравњивање  и 
записнички то констатује. Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на 
бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног 
надзора и усвојених јединичних цена из Понуде. 
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Члан 21. 
          Уколико извођач не поштује уговорени рок својом кривицом платиће Наручиоцу уговорену 
казну у износу 5 ‰ (пет промила)  од укупне уговорене вредности Уговора за сваки дан 
закашњења, а највише до 5 % за целокупан  период кашњења.  
         Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, уз оверу надзорног органа, без претходног 
пристанка Извођача, умањењем  износа наведеног у окончаној ситуацији. 
 
 
 

Члан 22. 
Наручилац  и Извођач имају право на једнострани раскид Уговора у следећим случаевима: 

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 радних дана, као и ако Извођач не 
изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога 
касни са извођењем радова 

- уколико извршени радове не одговарају прописима и стандардима за ту врсту посла и квалитету 
наведеном у Понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 
 

Члан 23. 
              У случају једностранг раскида Уговора, осим у случају недостатка средстава за његову 
реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог Уговора ангажује другог 
извођача и активира банкарску гаранцију за добро извршење посла. Извођач је у наведеном 
случају обавезан  да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене 
предметних радова по овом Уговору и цене радова новог извођача за те радове. 
            Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља  другој уговорној страни и са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид 
Уговора. 
             У случау раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, 
да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник Комисије о стварно изведеним 
радовима до дана раскида Уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид 
Уговора. 

Члан 24. 
           Извођач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама, без 
одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 
поступка јавне набавке, која наступи током важења овог Уговора и да је документује на прописан 
начин.  

Члан  25. 
             Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима, Закона о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи, као и 
одредбе  Посебних узанси  о грађењу и других важећих прописа Републике Србије који регулишу 
ову материју.  

Члан 26. 
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           Све евентуалне спорове који могу настати из овог уговора, уговорне стране ће покушати 
решити споразумно, а уколико то није могуће исте уговарају надлежност стварно и месно 
надлежног суда у Кикинди. 

Члан 27. 
          Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном 
достављања банкарских гаранција из члана 4.  Уговора  и полиса осигурања из члана 12. Уговора. 
          Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако Извођач у 
року од 10 дана од дана потписивања Уговора не достави банкарске гаранције из члана 4. Уговора 
и уколико не достави полисе осигурања из члана 12. овог Уговора. 
 

Члан 28. 
      Овај Уговор сачињен је у 6 истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 
3 примерка за своје потребе.    
 

 
                 ПОНУЂАЧ                                                                                       ГРАД КИКИНДА                                                                                  

_________________________ 
(потпис овлашћеног лица)                                                             градоначелник 
     

                                                                                                                            Павле Марков                                                       
                                                                         М.П. 

 
Место и датум:      
                  
 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити 
доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке.  
 
Понуђач модел уговора попуњава, потписује и печатира, чиме  потврђује да прихвата  
одредбе истог. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                            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. 74/2018 

страна 100 од 113 

 

 
 
 
 

 
VIII. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
1. ЈЕЗИК: 
            Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. 
 
2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ: 
 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 
отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, са назнаком: ,,Понуда за 
јавну набавку - ФОАЈЕ У ПОЗОРИШТУ- ФАЗА 3 Јн 74/2018- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 03.12.2018. године до 10 часова. 
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2)  

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3)- није обавезан; 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. 
ЗЈН (Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. 
(Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Модел уговора; 

 Обрасци за доказивање додатних услова IX 1-5. 

 Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини 5% од понуђене цене; 

 Писма о намерама пословне банке о издавању банкарске гаранције за повраћај аванса, за добро 
извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року; и 

 Изјаву понуђача о обиласку локације оверену од стране Наручиоца. 
 
3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА: 

Ова јавна набавка није обликована по партијама. 
 
4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ВАРИЈАНТАМА: 

Подношење понуда по варијантама није дозвољено.  
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5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ: 
 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град  Кикинда, Трг српских 
добровољаца 12, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку ФОАЈЕ У  ПОЗОРИШТУ- ФАЗА 3   Јн 74/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку ФОАЈЕ У ПОЗОРИШТУ- ФАЗА 3    Јн 74/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку ФОАЈЕ У ПОЗОРИШТУ- ФАЗА 3   Јн 74/2018- НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку  ФОАЈЕ У ПОЗОРИШТУ- ФАЗА 3  Јн 74/2018  - НЕ 
ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси 
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 
адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
6. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО 
ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ: 
 На основу члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само 
једну понуду. 
 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити то лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље V, одељак 1.), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ: 
 Понуђач у понуди наводи да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и 
наводи назив и седиште подизвођача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из поступка јавне набавке, 
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова  

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач 
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може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела 
набавке. 

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 
подизвођача. На ову одлуку наручиоца понуђач има право приговора. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: 
 Понуду може поднети група понуђача-заједничка понуда. 
 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.  
 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавзно садржи 
податке о: 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 
групу понуђача пред наручиоцем; 
2) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наручиоцу неограничено солидарно. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ: 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: 
 
- Аванс у висини од 50%  у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана потписивања уговора, након 
што понуђач преда Наручиоцу:  
а)  банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања; 
б)  банкарску гаранцију за добро извршење посла;  
ц)  полису осигурања; 
д) авансни предрачун, (у три примерка), тако што ће се износ сваке привремене ситуације 
умањити сразмерно проценту примљеног аванса, до коначног урачунавања уплаћеног аванса; 
  
- 50% укупне вредности уговора у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављена 
привремених ситуација и окончане ситуације, сачињене на основу оверене грађевинске књиге 
изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде са предмерима и предрачунима радова, 
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оверених од стране стручног надзора уз важећу банкарску гаранцију за добро извршење посла и 
полису осигурања. 
       Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од вредности уговора без ПДВ-а. 
Обвезник пореза на додату вредност је Наручилац на основу члана 10. став 2. тачка 3. Закона о 
порезу на додатну вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 
108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014 и 83/2015). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  
Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзорном органу на оверу. Након 
извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом надзорни орган, у року од 
7 дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на оверу и плаћање. 
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни 
део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране извођача радова, а спорни део ће се 
решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не договоре. 
Извођач, на основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну, испоставља окончану 
ситуацију. 
 
9.2. Захтев у погледу рока  извођења радова 
Рок извођења радова не може  бити дужи од 40 радних дана од дана увођења извођача у посао.  
Извођач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник. 
 
9.3. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција на изведене радове не може бити краћа од 2 (две) године од дана примопредаје 
истих. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 40 дана од дана отварања понуде. 
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати своју понуду. 
 
Понуђени радови морају у потпуности одговарати свим захтевима Наручиоца прецизираним 
техничким карактеристикама (спецификацијама) и техничком документацијом. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ: 
 Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са свим 
урачунатим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се 
за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ. 
            Све јединичне цене садрже трошкове материјала, транспорта, радне снаге и свих потребних 
помоћних материјала, као и трошкове доказивања квалитета материјала и изведених радова (у 
складу са важећим техничким прописима) као и одвоз свог шута. Сви трошкови доказивања 
квалитета уграђеног материјала и рада прописани одговарајућим техничким пописима и 
пројектом (атести, узимање узорака на градилишту и њихова лабораторијска испитивања) обавеза 
су извођача и не плаћају се посебно. 

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати. 
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 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено 
искаже у динарима. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је 
дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА: 
 
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група 
понуђача је у обавези да уз понуду достави: 
 
11.1. Оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 5 % од понуђене цене без 
ПДВ-а. Банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив, са роком важности 20 
дана дужим од рока важења понуде. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност 
понуде уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени 
своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 
понуђач коме је додељен уговор не поднесе средства обезбеђења за добро извршење посла у 
складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити банкарске гаранције 
понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним 
понуђачем, на њихов писани захтев.  
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена 
као неприхватљива. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних 
које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну 
надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој 
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг). 
 
11.2. Оригинално писмо о намерама банке, да ће уколико дође до закључења уговора понуђачу 
издати безусловну и плативу на први позив банкарску гаранцију за: 
- повраћај аванса у висини од 50% од вредности уговора без ПДВ-ом, са роком важности који је 
најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење радова. 
- добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење радова. 
- отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% од вредности уговорa без ПДВ-а, сa роком 
вaжности који је најмање 30 (тридесет) дaнa дужи од уговореног гaрaнтног рокa. 
 
11.3. Изабрани понуђач се обавезује да на дан закључења уговора, а најкасније у року од 7 дана 
од дана потписивања истог, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, која мора 
бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај аванса 
издаје се у висини од 50% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 30 
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење радова. Наручилац ће уновчити 
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банкарску гаранцију за повраћај аванса у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних 
које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну 
надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој 
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг).  
 
11.4. Изабрани понуђач се обавезује да приликом потписивања уговора, а најкасније у року од 7 
дана од дана закључења истог, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
која мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро 
извршење посла издаје се у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који 
је најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење радова. Ако се за време 
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за 
добро извршење посла мора да се продужи. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних 
које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну 
надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој 
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг). 
 
11.5. Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку потписивања Записника о примопредaји 
предметa уговора - квалитативног пријема уговорених радова, преда Наручиоцу бaнкaрску 
гaрaнцију зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року издaје се у 
висини од 5% од вредности уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности који је најмање 30 (тридесет) 
дaнa дужи од уговореног гaрaнтног рокa.  
Наручилац ће уновчити поднету гaрaнцију зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року у случaју дa 
понуђач не изврши обaвезу отклaњaњa квaрa који би могaо дa умaњи могућност коришћењa 
предметa уговорa у гaрaнтном року. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних 
које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну 
надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој 
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг) 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ: 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на 
располагање. 
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13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО 
ЊЕНИХ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ 
ОБЈАВИТИ: 
 Не постоји таква документација. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА: 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца или на е-
mail javne.nabavke@kikinda.org.rs тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН Бр. 74/2018“. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење 
о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона о јавним набавкама. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА: 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) 
код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 
 

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

mailto:javne.nabavke@kikinda.org.rs
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 
17. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА: 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице.  
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, на е-mail 
javne.nabavke@kikinda.org.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту 
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 
уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом 
захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико 
је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без 
обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. 
Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац 
предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека горе наведеног рока, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од 
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права сходно члану 151. Закона садржи: 
1. Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 
2. Назив и адресу наручиоца 
3. Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца 
4. Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 
5. Чињенице и доказе којима се повреде доказују 
6. Потврду о уплати таксе из члана 156. Закона 
7. Потпис подносиоца 

Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу од 120.000,00 динара. 
 
Као доказ о уплати таксе, сходно Упутству Републичке комисије, прихвата се: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН мора да садржи следеће елементе:  

mailto:javne.nabavke@kikinda.org.rs
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(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак 
да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења 
налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06;  
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права;  
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права;  
(8) корисник: буџет Републике Србије;  
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 
уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке 
 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1. 
 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 
тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 
трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава); 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 
прописом. 
 
Упутство се може преузети са web адресе 
  http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html  

 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона. 
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IX  ОБРАЗЦИ   ЗA  ДОКАЗИВАЊЕ ДОДАТНИХ УСЛОВА  

 
IX. 1. Образац за доказивање стручних референци понуђача 

 
 

П О Т В Р Д А 
 
 
Општина/предузеће ___________________________________ из ____________ 
Наручиоцу: Град Кикинда из Кикинде Трг српских добровољаца 12 
издаје ову потврду ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке  Града Кикинда број 74/2018 и у 
друге сврхе се не може користити. 
Изјављујемо да је наведено предузеће успешно реализовало и окончало исте или истоврсне радове 
које чине предмет ове набавке: 
 
1)_________________________________________ у току ______________год. у 
 
 износу од________________________ динара  

 
2)_________________________________________у току_______________год. у 
 
 износу од________________________ динара      
 
3) _________________________________________ у току ______________год. у 
 
 износу од________________________ динара  
 
Напомена: Ову потврду ископирати за сваког наручиоца (уколико сте их имали више) за које сте 
вршили неке од наведених послова у претходним годинама, попуните по једну потврду и исте 
приложите уз своју понуду. 
 
 
  Дана ______________                            М.П.                   
              Потпис одговорног лица  
 
              _____________________ 
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IХ.2. Образац -  референц листа понуђача  - Списак изведених истих или истоврсних радова (за 
последње године које претходе објављивању позива 2015. 2016  и  2017  за јавну набавку  
број  74/2018 

Ред 
бр 

 
НАРУЧИЛАЦ 
Инвеститор 

    
       ОБЈЕКАТ –  
    врста   радова 

Вредност 
изведених 
радова са 
ПДВ-ом 

Година 
када су 
радови 
изведени 

Одговорн
и 
извођач  
радова    

1.  
 

    

2.  
 

    

3.  
 

    

4.  
 

    

5.  
 

    

6.  
 

    

7.  
 

    

8.  
 

    

9.  
 

    

10.  
 

    

 

 У табелу се уносе подаци из потврда наручилаца о завршетку  истих или истоврсних радова 
које чине предмет јавне набавке тј. Из образаца IХ.1. Образац за доказивање референци понуђача  
 
По потреби образац се може копирати. 

                                                                           
                                                                             
                                                                             

Место и датум: 
 

 

М.П. 
 

Подносилац понуде 
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IХ.3. Образац за кадровски капацитет - образац за за одговорног извођача радова носилаца 
лиценце 400, или 401 или 410 или 411 или 800, за одговорног извођача радова 
дипломираног инжењера који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије; 
лиценцу 430, одговорног извођача радова дипломираног инжењера који поседује важећу 
лиценцу Инжењерске коморе Србије; лиценцу 450 или 453, одговорног извођача радова 
дипломираног инжењера који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије; за 

запослено лице задужено за послове безбедности и здравља на раду, прилаже фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту,  и то: за јавну набавку  број  23/2018 

 

Р.бр               Назив понуђача Име и презиме одговорног 
извођача радова или лица 
задуженог за безбедност и 

здравље на раду запосленог 
или ангажованог код понуђача   

Број лиценце и Потврда 
Инжењерске коморе  

1    

2    
 

3    
 

4    
 

5    
 

6    
 

7    
 

 УКУПНО:   

Дана        ______________                М.П.                                

    Потпис одговорног лица  

 

________________________ 

 

Напомена: Уз овај образац доставити копије лиценци одговорног извођача радова и 
Потврду Инжењерске коморе Србије. 
Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац оверава и попуњава 
понуђач и лице овлашћено за заступање у заједничкој понуди. 
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IХ.4.     Образац за кадровски капацитет - образац за остале запослене раднике за ЈН    
   74/2018 
 
Назив понуђача:________________________________________________ 
 
 

Ред. 
број 

 
Име и презиме  

 

Школска спрема  
- занимање 

Датум заснивања 
радног односа или 

ангажовања 
код понуђача  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 УКУПНО:   

                                                                      
Дана ______________                М.П.             ________________________ 

             Потпис одговорног лица 
  

Напомена:  
Уз овај образац доставити фотокопије образаца ПИО М  за сваког 
запосленог наведеног у обрасцу. Уколико се ради о заједничкој 
понуди, овај образац копирати за сваког учесника у понуди.  
Образац оверава и попуњава одговорно лице учесника у заједничкој 
понуди. Могу се доставити подаци из електронске пријаве на 
осигурање. 
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ПРИЛОГ: IX.5. 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 

Изјављујем да смо посетили локацију Народног позориште у Кикинди, на месту будућег Фоајеа Народног 

позоришта, у Кикинди, улица Трг српских добровољаца 28, на катастарској парцели 4601, катастарска 

општина Кикинда, на којој ће се изводити радови и стекли увид и све информације које су неопходне за 

припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима извођења радова и да они, сада 

видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени или друге захтеве. 

 

 
Датум обиласка:_________________      

 
 

 
 
                                                                           

М.П.       Потпис овлашћеног лица ПОНУЂАЧА:  
 

________________________ 

 
Напомена: Понуђач је дужан да потпише предметну изјаву и да исту достави уз понуду. Уколико се 
предметна изјава не достави, понуда неће бити валидна. Понуђан није у обавези да обилазак 
локације најави наручиоцу, нити да истог у току набавке обавештава о томе. 

  


