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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 

68/2015), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 68/15), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке број: V-404-1/2020-16 од 27.02.2020. године, и Решења о образовању 

Комисије за јавну набавку V-404-1/2020-16 oд 27.02.2020, припремљена је   

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 

Изградња Дома културе у Банатској Тополи  

 ЈН 16/2020 

  

Конкурсна документација садржи: 

Редни 

број 

докумен

та 

Назив документа 

1. Општи подаци о јавној набавци 

2 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, 

радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок 

извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

3. Техничка документација и планови 

4. 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама (у 

даљем тексту: Закон) и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

5. Критеријуми за доделу Уговора 

6. Обрасци уз понуду 

6.1. Образац понуде 

6.2 Образац структуре понуђене цене  

6.3 Образац трошкова припреме понуде 
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6.4 Образац Изјаве о независној понуди 

6.5 Образац Изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН 

6.6 Образац Изјава понуђача о обиласку локације 

6.7 Образац Изјаве на основу члана 79. став 10. ЗЈН  

7. Модел уговора о јавној набавци 

8. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

НАПОМЕНА: 

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему 

поступите по истој. За додатне информације и објашњења, евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. 

Заитересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки и интернет страницу Наручиоца како би 

благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима Конкурсне документације, а 

Наручилац ће у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12, 14/2015 и 68/2015) све измене и допуне Конкурсне документације објавити на Порталу јавних 

набавки и својој интернет страници.  

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници. 
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1)  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1) подаци о Наручиоцу: 

ГРАД КИКИНДА 

АДРЕСА: ТРГ СРПСКИХ ДОБРОВОЉАЦА БР.12 ,КИКИНДА  

ПИБ: 100511495 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396 

 

Интернет страница: : www. kikinda.org.rs 

е – mail: javne.nabavke @kikinda.org.rs 

 

2) врста поступка и законска регулатива: 

Отворени поступак 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступаку у складу са чланома 32. Закон о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15)  

На ову јавну набавку ће се примењивати: 

 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) 

 Закон о општем управном поступку 

 Закон о облигационим односима 

 Закон о планирању и изградњи објеката 

 Закон о безбедности и здрављу на раду 

 

3) опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки 

Предмет јавне набавке је набавка радова Изградња Дома културе у Банатској Тополи  

 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

http://www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs/
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45212300  Радови на изградњи зграда за уметност и културу 

4) опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама, назив и ознака из општег 

речника набавки 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама 

 

5) назнака да се поступај спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или оквирног 

споразума 

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

 

6) врста оквирног споразума (између једног или више Наручиоца и једног или више понуђача), 

трајање оквирног споразуа, начин доделе уговора у случају да се оквирни споразум закључује са 

више понуђача, назив, адреса и интернет страна Наручиоца који могу да користе оквирни 

споразум за доделу уговора, када оквирни споразум закључује тело за централизоване набавке, 

ако се отворени поступак спроводи ради закључења оквирног споразума: 

Отворени поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 

7) Контакт e маил: 

 

            javne.nabavke@kikinda.org.rs 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 

20. Закона. Захтев за додатне информације, појашњења, Понуђач може доставити на адресу Наручиоца, Град 

Кикинда ,Трг српских добровољаца бр.12,Кикинда  или путем електронске поште javne.nabavke@kikinda.org.rs 

 сваког радног дана (понедељак – петак) у времену од 08,00 до 15,00 часова. Тражење додатних 

информација и појашњења путем телефона није дозвољено. 

 

 

mailto:javne.nabavke@kikinda.org.rs
mailto:javne.nabavke@kikinda.org.rs
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2) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 

И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОКА И  МЕСТА ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ ИСПОРУКЕ И 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ   

 

 NAPOMENA: 

Ukoliko su konkretne firme ili proizvodi određenih proizvođača navedeni u okviru predmerskih opisa, dati su 
samo kao merilo nivoa zahtevanog kvaliteta i na sve takve pozicije odnosi se napomena  
"POMENUTI PROIZVOĐAČ/PROIZVOD" ILI ODGOVARAJUĆI 
 

1.ГРАЂЕВИНСКО- ЗАНАТСКИ РАДОВИ 
 
 
1.6.2.PREDMER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA 

            

            

  Pre davanja ponude za izvodjenje radova, izvođač-ponuđač je dužan  da prouči svu raspoloživu 

investiciono tehničku dokumentaciju, da u prisustvu predstavnika Investitora izvrši pregled 

terena na kome će se objekat izvesi i da se sa naručiocem dogovori o svim pojedinostima koje 

su bitne za realnost ponude i da se naknadni i nepredvidjeni radovi svedu na najmanju moguću 

meru. Radove izvoditi kvalifikovanom radnom snagom. U cenu obuhvatiti sav rad, materijal sa 

uobičajenim rasturom,  sve nosive i radne skele, sve državne doprinose i dažbine a prema 

važećim propisima za izvodjenje te vrste objekata. 

O ZEMLJANI RADOVI         

            

1 Obeležavanje objekta, montaža i demontaža 

nanosne skele.Obračun po m2. 

m2 490.00     

            

2 Površinski  otkop  zemlje u sloju 30cm. 

Obračun po m3 

m3 148.00     
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4 Iskop zemlje za temeljne trake na dubini do 1m´ 

sa odbacivanjem zemlje od ivice rova. Obračun 

po m3. 

m3 250.00     

            

5 Nasipanje i nabijanje zemlje ispod poda 

prizemlja.  Ukoliko se pokaže da iskopana 

zemlja ne odgovara za nasip ispod podova, 

nasip izvesti čistim rečnim peskom. Nabijanje 

zemlje vršiti mašinskim putem.Obračun po m3. 

m3 350.00     

            

6 Grubo i fino planiranje dna iskopa ispod 

temeljnih traka.Obračun po m2.  

m2 155.00     

            

8 Grubo i fino planiranje terena ispod zaštitnog 

trotoara oko objekta.Obračun po m2. 

m2 100.00     

            

9 Izrada tampona od šljunka ispod   temeljnih 

traka, u sloju d=30cm sa planiranjem i 

nabijanjem mašinskim putem do potpune 

zbijenosti.Obračun po m3. 

m3 60.00     

            

10 Izrada tampona od šljunka ispod podova 

podruma i prizemlja, raditi u sloju d=15cm sa 

nabavkom dopremom, nasipanjem, planiranjem 

i nabijanjem mašinskim putem do potpune 

zbijenosti.Obračun po m3 

m3 55.00     

            

11 Izrada tampona ispod zaštitne staze oko objekta 

u sloju d=15cm sa nabijanjem mašinskim putem 

do potpune zbijenosti.Obračun po m3. 

m3 15.50     
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12 Nasipanje i nabijanje zemlje pored spoljnih 

temeljnih zidova oko objekta, nasipati u 

slojevima 20cm i nabijati mašinskim 

putem.Obračun po m3. 

m3 45.00     

            

            

  ZEMLJANI RADOVI  SVEGA DINARA:   

            

I BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI 

RADOVI 

        

            

1 Betoniranje nearmiranim betonom MB20 ispod 

temeljnih traka 

m2 90.00     

            

2 Betoniranje nearmiranim betonom MB 20 ispod 

podne ploce, kao podloga hidroizolaciji. 

m2 350.00     

            

3 Betoniranje temeljnih traka MB 30 m2 90.00     

            

4 Betoniranje stubova MB 30 m3 6.00     

            

5 Betoniranje greda i serklaža MB 30 m3 21.00     

            

6 Betoniranje serklaža nad zidovima od temeljne 

trake do horizontalne izolacije poda prizemlja 

MB30  

m3 1.34     

            

7 Betoniranje završnog serklaža nad zabatnim 

zidovima MB 30 

m3 2.98     

            

8 Betoniranje armirano betonske ploče ispod 

toplotne izolacije prizemlja MB 30 

m3 41.38     
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9 Betoniranje podprozornog serklaža m3 1.04     

            

10 Betoniranje greda za ukrućenje u fert tavanici 

MB 30 

m3 2.00     

            

11 Betoniranje sloja betona preko tampona od 

šljunka d=5cm MB 20 

m2 41.38     

            

12 Izrada međuspratne Fert tavanice sa pločom 

d=4cm, obračunati komplet sa podupiračima i 

armaturom. 

m2 192.00     

            

13 Betoniranje nadprozornika i nadvratnika  MB30 

(betonirati u rendisanoj oplati). Obračun po m3.  

m3 2.26     

            

  BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI  SVEGA DINARA:   

            

            

II ARMIRAČKI RADOVI         

            

1 Nabavka, doprema, obrada i montaža armature 

za sve arm. bet. konstrukcije, izvesti prema 

projektu i statičkom proračunu (napomena: u 

vreme završetka ovoga predračuna nisu bili 

izrađeni detalji armature sa specifikacijom pa je 

količina armature u ovom predračunu upisana 

aproksimativno prema količinama betona a 

obračunaće se stvarno ugrađena i prema 

teoretskim težinama ugrađenog gvožđa). 

        

            

  a. rebrasta armatura Æ10mm i više cca. kg 30,000.00     



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   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. 16/2020 

страна 10 од 160 

 

 
 

 

            

  b. glatka armatura Æ6 i 8 mm cca. kg 6,000.00     

            

  ARMIRAČKI RADOVI  SVEGA DINARA:   

            

III ZIDARSKI RADOVI          

            

A ZIDANJE         

1 Zidanje fasadnih zidova »Klima« blokovima 

d=25cm u produžno-cementnom malteru 1:3:9. 

Tokom zidanja izvršiti povezivanje sa 

konstrukcijom. Obračun po m3.  

m3 64.72     

            

2 Zidanje unutrašnjih zidova »Klima« blokovima 

d=25cm u produžno-cementnom malteru 1:3:9. 

Tokom zidanja izvršiti povezivanje sa 

konstrukcijom. Obračun po m3 

m3 42.96     

            

3 Zidanje pregradnih zidova "Klima" blokovima,  

d=12cm u produžnom malteru, u visini 

nadvratnika izvesti arm. bet. serklaž. 

m2 149.34     

            

B MALTERISANJE          

            

1 Malterisanje unutrašnjih zidova mašinskim 

malterom  u dva sloja. Malterisati podužno-

cementnim malterom, sve prema detalju i 

uputstvu proizvođača. Završni sloj fino 

isperdašiti.   

m2 1,019.89     

            

2 Malterisanje plafona svih prostorija produžno-

cementnim malterom. Obračun po m2.  

m2 125.16     



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   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. 16/2020 

страна 11 од 160 

 

 
 

 

            

C KOŠULJICE, TROTOARI I PLATOI          

            

1 Izrada cementne košuljice preko termo izolacije 

podova, izvesti sitnozrnim malterom u sloju 

d=5cm. 

m2 315.85     

            

2 Obrada zaštitne staze oko objekta izvesti 

behaton pločama u pesku, po obimu staze 

ugraditi betonski ivičnjak, sve obračunati ovom 

stavkom po m2. 

m2 306.70     

            

3 Ugradjivanje kanalica širine 25cm po celom 

obimu zaštitne staze (pored ivičnjaka) polagati 

u siznozrnom betonu i medjusobno ih spajati 

cementnim malterom. 

m' 20.70     

            

4 Postavljanje izravnavajućeg sloja u svrhu 

postavljanja podne obloge od vinila. 

m2 174.97     

            

5 Betoniranje spoljnog stepeništa zajedno sa 

gazištima, gredama i pločom, MB 30. Obračun 

po m3. 

m3 2.05     

            

  ZIDARSKI RADOVI SVEGA DINARA:         

            

IV TESARSKI RADOVI         
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1 Izrada složene krovne konstrukcije - izvesti 

prema projektu i statičkom proračunu od suve i 

zdrave četinarske građe, ovom stavkom 

obuhvatiti i metalni okov za povezivanje 

konstrukcije na betonske oslonce i ojačanje 

konstrukcije međusobno. Utrošak građe cca. 

0,058m3/m2 horizontalne projekcije. 

m3 4.33     

            

  TESARSKI RADOVI SVEGA DINARA:         

            

V KROVOPOKRIVAČKI RADOVI         

            

1 Pokrivanje  krova montažnim termoizolujućim 

panelima ispune mineralne vune debljine 

d=5cm. Proizvođača Kingspan KS 1000 RW 

debljine d=16cm. 

m2 223.11     

            

2 Pokrivanje krova crepom preko krovnih letava. 

Preporuka je da crep bude slicno tipu Bramac 

boja granit, clasic glazuron. U 

cenu uračunati pokrivanje slemena i grbina 

slemenjacima, u produžnom malteru. 

m2 213.35     

            

  KROVOPOKRIVAČKI RADOVI SVEGA 

DINARA: 

        

            

            

VI IZOLATERSKI RADOVI          

            

1 Izrada horizontalne izolacije podova prizemlja 

izvesti kondorom V-4 sa međusobnim 

preklopom 10cm i zavarivanjem preklopa. 

m2 310.17     
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2 Izrada horizontalne izolacije podova u 

kupatilima izvesti "SikaLastic 1-K" 

m2 17.85     

            

3 Izrada toplotne izolacije poda u prizemlju 

izvesti slojem stirodura D=10cm  

m2 328.02     

            

4 Postavljanje kondor-2 preko daščane oplate 

krova sa međusobnim preklopom 10cm. 

m2 196.66     

            

  IZOLATERSKI RADOVI SVEGA DINARA:    

            

VII ČELIČNA KONSTRUKCIJA         

            

1 Izrada, transport i montaža kompletne čelične 

konstrukcije Materijal S235JRG2. 

Čelična konstrukcija se sastoji od, 

krovnih rigli, rešetkastih nosača, rožnjača, 

greda, zatega, krovnih i vertikalnih spregova. 

Konstrukcija se izrađuju od čeličnih 

vrućevaljanih i hladnooblikovanih profila, kao 

i od limova. Radioničke veze su uglavnom 

zavarene elektrolučnim zavarivanjem ili 

drugom, odgovarajućom tehnikom. Veze na 

montaži su uglavnom pomoću zavrtnjeva 

klase 8.8. 

Svi radovi se izvode po radioničkim i 

montažnim crtežima. 

U cenu montaže konstrukcije uračunati i 

ankerisanje za armiranobetonsku konstrukciju. 

Protivpožarni premazi u skladu sa elaboratom 

protivpožarne zaštite uracunati u cenu 

kg 4800     
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konstrukcije. 

            

  ČELIČNA KONSTRUKCIJA SVEGA DINARA:    

            

VIII STOLARSKI RADOVI          

            

  UNUTRAŠNJA STOLARIJA          
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  Izrada i montaža Aluminijumske stolarije. 

Jednokrilna vrata sa konstrukcijom stoka i krila 

od aluminjumskih profila sa višekomornim 

sistemom profila i prekinutim termo mostom sa 

horizontalnom odnosno vertikalnom 

podelom, i otvaranjem oko vertikalne ose. 

Ispuna krila u kombinaciji staklopaketa i punih 

ispuna u donjem delu krila vrata. Vrata dihtovati 

trajno elastičnom EPDM gumom, 

vulkanizovanom na uglovima. Zastakljivanje 

izvršiti termopan staklo paketom 4+12+4mm. 

Pune ispune izraditi u vidu Alu sendvica sa 

ispunom od polipropilena. Zavrsna obrada Al. 

profila plastifikacija u crnoj boji u tonu po 

RAL-u. Vrata snabdeti 

potrebnim okovom. U=1,4 W/m2 x K. 

        

1 POS1 Vrata 101/205 kom 2     

2 POS2 Vrata 181/205 kom 2     

3 POS3 Vrata 191/205 kom 3     

4 POS4 Vrata 91/205 kom 4     

5 POS5 Vrata 81/205 kom 4     

6 POS6 Vrata 71/205 kom 3     

            

  SPOLJAŠNJA STOLARIJA          
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  Prozore izraditi od aluminijumskih profila 

punjenih poliuretanom uz korišćenje 

odgovarajućih 

elastomera, poboljšanih (max Uf=1,4W/m2K) 

sa 

višekomornim sistemom i termo prekidom, po 

šemi stolarije i detaljima. Minimalna širina 

osnovnog ugradnog profila (štoka) 66 mm. 

Prozore dihtovati trostrukom trajno elastičnom 

EPDM gumom vulkanizovanom na uglovima. 

Okov ton aluminijuma, po izboru projektanta. 

Krila prozora zastakliti troslojnim 

niskoemisionim 

staklom d=4+8+4+8+4mm punjenim 

Kriptonom (max Ug=1,0 W/m2K; solarni faktor 

g=0,39; prolazak svetlosti Lt=61%; zvučna 

izolacija Rw=31dB) i dihtovati EPDM gumom. 

        

1 POS1 Prozor 140/80 kom 7     

2 POS2 Prozor 140/180 kom 3     

3 POS7 Vrata 181/280 kom 2     

4 POS8 Vrata 181/220 kom 2     

5 POS9 Vrata 106/220 kom 1     

6 POS10 Vrata 91/220 kom 1     

            

  STOLARSKI RADOVI SVEGA DINARA:    

            

IX BRAVARSKI RADOVI          

            

1 Izrada doprema i ugrađivanje inoks ograde na 

rampama -  izvesti  prema projektu sa obe 

strane, rukohvati na 70 i 90cm prilagodjeno za 

koriscenje osobama sa posebnim potrebama. 

m1 15.00     
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2 Izrada podkonstrukcije od celicnih kutijastih 

profila za zidne panele sale. Profili predstavljaju 

vezu zida od bloka i zidnih termopanela. 

kg 4,000.00     

            

3 Izrada doprema i ugrađivanje inoks ograde na 

dvorisnoj terasi i bocnom ulazu - visine 110cm. 

m1 14.00     

            

  BRAVARSKI RADOVI SVEGA DINARA:    

            

X LIMARSKI RADOVI          

            

1 Izrada, isporuka i montaža horizontalnog oluka 

razvijene širine 30cm (u sastavu ovog oluka 

obuhvaćen je i limeni opšav venca pored 

oluka). 

m 80.64     

            

2 Olučna vertikala razv. širine 40cm    m 31.8     

            

  LIMARSKI RADOVI SVEGA DINARA:    

            

XI PODOPOLAGAČKI RADOVI          

            

1 Nabavka, transport i postavljanje vinil podne 

obloge  debljine 1.2 mm. usaglaseno sa 

protivpozarnim propisima. Dizajn i boja prema 

instrukciji projektanta. 

m2 149.97     

            

  PODOPOLAGAČKI RADOVI SVEGA DINARA:    
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XII KERAMIČARSKI RADOVI          

            

1 Oblaganje podova keramičkim pločicama, 

oblagati u lepku, fuge obraditi fug masom. 

Izbor pločica projektant i investitor. 

m2 55.00     

            

2 Oblaganje ulaznog prostora, terase i vetrobrana 

mrazootpornim keramikom i ugrađivanje alu-

profila za ojačanje spoja čela i gazišta. 

m2 80.00     

            

3 Nabavka, postavljanje i fugovanje zidnih 

keramičkih pločica u kupatilima. Pločice su  I 

klase, dimenzije 33x33cm. Pločice se 

postavljaju u lepku i fuguju vodootpornom fug 

masom.  

m2 124.12     

            

4 Nabavka, postavljanje i fugovanje zidnih 

keramičkih pločica u kuhinjama. Pločice su  I 

klase, dimenzije 33x33cm. Pločice se 

postavljaju u lepku i fuguju vodootpornom fug 

masom. Pločice se postavljaju do visine 

h=1,5m.  

m2 11.43     

            

  KERAMIČARSKI RADOVI SVEGA DINARA:    

            

XIII MOLERSKI RADOVI          

            

1 Bojenje unutrašnjih zidova i plafona 

disperzivnom bojom u svetlom tonu po izboru 

sa svim potrebnim predradnjama i gletovanjem. 

m2 1145.05     

            



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   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. 16/2020 

страна 19 од 160 

 

 
 

 

  MOLERSKI RADOVI SVEGA DINARA:    

            

XIV GIPSARSKI RADOVI          

            

1 Isporuka i montaža spuštenog plafona od 

mineralnih raster ploča dimenzija 60 x 60 cm, 

d=15mm,tip: RIGIPS CASOPRANO - 

Casoforte ili sl. Boja RAL 9010. 

Potkonstrukciju čine T profili (glavni i 

poprečni), L obodni profili i vešaljke sa 

federom za kačenje na plafonsku konstrukciju. 

Obračun po m2 postavljenog kasetiranog 

plafona. 

 m2 210     

            

  GIPSARSKI RADOVI SVEGA DINARA:    

            

XV FASADERSKI RADOVI          

            

1 Izrada veštačkog kamena na sokli izvesti prema 

projektu, detaljima i opštem opisu za fasaderske 

radove.  Završna obrada sokle po sistemu 

»prani kulie« Strukturu i boju kamena određuje 

projektant i investitor. Podloga za veštački 

kamen obuhvaćena je posebnom stavkom u 

zidarskim radovim. 

m2 13.46     

            

2 Obrada  fasade od kamene vune d=12cm sa 

zavrsnom obradom. Obavezno postavljenje 

aluminijumske pocetne lajsne kao i ugaonih 

profila. Lepiti spaletne oko otvora prozora. 

m2 260.59     
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3 Obrada  otvora oko prozora ukrasnim lajsnama 

od stirodura za fasade, okvirnih dimenzija 

15,5x9cm tip P46 ili slicno. 

m 48.00     

            

4 Nabavka i ugradnja drvene obloge Fundermax 

ili slicno, na fasadi prema grafickim prilozima. 

m2 17.41     

            

5 Izrada fasadnih zidova od zidnih sendvic panela 

sa termoizolujućom ispunom debljina d =5cm u 

boji prema grafickoj dokumentaciji. 

Proizvođača Kingspan KS 1000 AWP debljine 

d=10cm Ili slicno. Panelima su oblozeni zidovi 

sale. 

m2 252.22     

            

  FASADERSKI RADOVI SVEGA DINARA:    

            

XVI  RAZNI RADOVI          

            

            

1 Nabavka i montaza montazne bine slicno tipu 

VERSA 750. proizvodjaca Everdeck. Dimenzija 

bine je 8x8m. Bina sadrzi platforme,  

teleskopsle nogice, stepenice sa svom 

potrebnom opremom. 

kom 1     

            

REKAPITULACIJA 

0     

I     

II     

III           
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IV     

V     

VI           

VII           

VIII           

IX           

X           

XI           

XII           

XIII           

XIV           

XV           

XVI     

  UKUPNO  DINARA:   

 
 

2. ДОЈАВА ПОЖАРА 

0.00 PREDMER I PREDRAČUN  JM količina cena (RSD) ukupn
a cena (RSD) 
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0.01 Pozicijama ovog predmera predviđa se 
nabavka, transport i isporuka materijala i opreme, 
montaža kablovskih nosača (sa svim potrebnim 
radovima), šemiranje i montaža opreme, te 
dovođenje sistema u stanje potpune 
funkcionalnosti, završna čišćenja prostorija i 
odnošenje otpadnog materijala na odgovarajuću 
deponiju.  
Svaka tačka ovog predmera obuhvata i sve 
potrebne radove (i ono što nije eksplicitno 
navedeno) da bi instalacija nesmetano 
funkcionisala. 
Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom 
snagom i upotrebom prvoklasnog materijala,  a 
prema važećim propisima i standardima. U slučaju 
oštećenja postojeće podzemne i nadzemne 
instalacije, a koju je oštetio Izvođač radova, 
obaveza je Izvođača radova da u što kraćem roku i 
o svom trošku otkloni sva oštećenja koja je 
načinio . 
Po završetku radova Izvođač je dužan da izvrši 
potrebna ispitivanja ugrađene opreme, izvrši 
proveru funkcionalnosti rada i dostavi izveštaj. Po 
završetku radova izvođač dostavlja projekat 
izvedenog objekta (PIO). 
Kod davanja ponude obavezno navesti tip opreme 
koja se nudi i karakteristike, ako se  oprema 
razlikuje od navedene u ovom predmeru. 

        

1.00 Predračun sistema dojave požara         
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1.01 Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Centrala za automatsku detekciju i dojavu požara, 
mikropocesorska centrala koja osnovnoj 
konfiguraciji sadrži: 
- matičnu ploču sa glavnim procesorom, sadrži: 
napojnju jedinicu sa punjačem baterija, slot za 
memorijsku SD karticu, USB interfejs za 
priključenje PC 
- kontrolno upravljački panel sa LCD ekranom sa 6 
redova/40 karaktera u svakom redu 
Karakteristike centrale: 
- 1 adresabilna petlja, za priključenje do 250 
adresabilnih elemenata u petlju; 
- 2 monitorisana izlaza za glavnu sirenu i daljinsku 
dojavu alarma; 
- 2 monitorisana VdS ulaza; 
- integrisan LAN TCP/IP priključak, 100MB/s. 
- prostor za 2 akumulatorske baterije 12V/7,2Ah 
za rad bez mrežnog napajanja 72h+0,5h, 
Centrala poseduje časovnik realnog vremena, 
brojač alarma, programabilnu dvozonsku 
zavisnost, programabilno dvostepeno vreme 
kašnjenja i intervencije, automatsko 
prepoznavanje zaprljanosti detektora, memoriju 
alarma. 
Centrala poseduje odgovarajuće EN 54-2, EN 54-4, 
VDE 0833, DIN 14675. VdS sertifikate. 
Neophodno je da se centrala može povezati u 
budući centralizovani sistem za nadzor rada i 
daljinsku signalizaciju objekta.Tip: Integral IP BX, 
Schrack Seconet 

kom 1     
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1.02 Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Akumulatorska baterija, 12V/7Ah za rezervno 
napajanje sistema minimalno 72h sata u mirnom i 
30 minuta u alarmnom režimu u slučaju ispada 
mrežnog napajanja 

kom 2     

1.03 Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Interaktivni kombinovani detektor, može biti 
konfigurisan kao optički detektor, termički 
detektor ili kombinovani optičko-termički 
detektor u skladu sa EN 54-7 i EN 54-5 normama, 
za ranu detekciju tinjajućih i otvorenih požara sa 
pojavom dima ili bez dima; optički deo detektora 
poseduje automatsku adaptaciju na stanje okoline 
u kojoj je (automatsko podešavanje/usklađivanje 
osetljivosti u zavisnosti od ambijentalne 
temeprature); detektor poseduje mogućnost 
programskog podešavanja praga alarma i 
permanentnog samo-nadzora u cilju automatske 
interaktivne adaptacije; sadrži integrisani izolator 
petlje; programsko dodeljivanje adrese i 
automatsko prepoznavanje jedinstvenog serijskog 
broja detektora; radna temperatura -25°/+60°C, 
dozvoljena vlažnost 70% permanentno, 95% 
kratkotrajno. Stepene zaštite IP 40 (sa bazom), 
kućište od ABS plastike 
Tip: MTD 533X, Schrack Seconet AG/Austrija 

kom 18     
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1.04 Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Standardna detektorska baza, za priključenje 
automatskih detektora na petlju, od ABS plastike. 
Tip: USB 501-6, Schrack Seconet AG/Austrija 

kom. 18     

1.05 Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Paralelni indikator, za paralelnu LED indikaciju 
aktivacije detektora u petlji. Sa kutijom za 
montažu. Napajanje iz petlje, potrošnja 0,9mA, 
stepen zaštite IP42, radna temperatura -
20°/+60°C. 
BX-UPI/PIG, Schrack-Seconet AG/Austrija ili slično 

kom 5     

1.06 Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Ručni javljač požara, za rad u adresabilnoj petlji, u 
skladu sa EN54-11, aktivacija lomom stakla; LED 
indikacija alarma; integrisani izolator petlje, 
stepen zaštite IP24,  crvene boje. 
Tip:MCP 545X-1R, Schrack Seconet AG/Austrija 

kom 4     

1.07 Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Alarmna sirena sa bljeskalicom, konvencionalnog 
tipa, za spoljnu montažu. Selektor 32 tona, 
glasnost 89-97dB/m, crvene boje, radna 
temperatura -10°/+55°C, stepen zaštite IP65. 
Sirena je u skladu sa EN54-23 standardom. 
SONOSSBW ESFA1000RRD, Schrack Seconet 
AG/Austrija 

kom 1     
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1.08 Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Alarmna sirena sa bljeskalicom, konvencionalnog 
tipa,  za unutrašnju montažu. Selektor 32 tona, 
glasnost 89-97dB/m, crvene boje, radna 
temperatura -10°/+55°C, stepen zaštite IP21, u 
skladu sa EN54-23 standardom 
Tip: SONOSSBW ESFA1000RRS, Schrack Seconet 
AG/Austrija 

kom 1     

1.09 Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Adresabilni izlazni modul, povezivanje direktno u 
petlju, sadrži 4 programabilna relejna "fail-safe" 
(bistabilna) izlaza do 2A/230V, svi se mogu 
pojedinačno sub-adresirati, odn. nezavisno 
nadzirati i upravljati njihovim radom. Sadrži 
integrisani izolator petlje koji u slučaju kratkog 
spoja ili otvorene linije obezbeđuje nesmetan rad 
sistema. Napaja se iz petlje, bez dodatnog 
napajanja. Stepen zaštite: IP66 sa kutijom. 
Modul je u skladu sa EN54-17 i EN54-18 
standardima. 
BX-REL4+GEH MOD2 IP66, Schrack Seconet 
AG/Austrija 

kom 1     

1.10 Nabavka, isporuka i polaganje u HF cevi 
dimenzija φ16, i označavanje signalnog kabela, 
komplet sa cevima i svim potrebnim radovima i 
pomoćnim materijalom, tip kabla: J-H(St)H 
2x2x0,8mm 

m 220     
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1.11 Nabavka, isporuka i polaganje kroz 
odgovarajuće vatrootporne obujmice i cevi: 
- kabel J-H(St)H Fe180/E30 2x2x0.8mm (kabel sa 
funkcijom u požaru) 

m 40     

1.12 Nabavka, isporuka i montaža: 
- vatrootporne obujmice i drugi potreban 
materijal za formiranje trase po standardu E90 

kom 100     

1.13 Nabavka, isporuka i polaganje u 
odgovarajuće obujmice ili cevi i označavanje 
kabel, komplet sa obujmicama i svim potrebnim 
radovima i pomoćnim materijalom, tip kabla: 
N2XH 3x1.5mm² 

m 30     
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1.14 Programska podrška (softver) za daljinski 
nadzor i potpunu kontrolu rada sistema putem 
lokalne (LAN) i globalne računarske mreže 
(Internet). Softver je sledećih karakteristika: 
- na srpskom jeziku, 
- poseduje mogućnost istovremenog monitoringa 
(nadzora) većeg broja udaljenih sistema (min. 
100) putem TCP/IP komunikacionog protokola, 
- organizovan je kao server-klijent aplikacija i 
omogućava istovremeni pristup do 32 klijenta, 
- poseduje mogućnost prikaza podataka o stanju 
udaljenih, povezanih sistema, o stanju svakog 
adresabilnog ili drugog elementa sistema 
ponaosob, trenutno, u realnom vremenu; bitne 
informacije treba da se prikazuju operateru u 
"iskačućim" (pop-up) prozorima na ekranu 
monitora sa mogućnošću prikaza kratkog uputstva 
operateru šta treba da uradi u datoj situaciji, 
- poseduje mogućnost aktiviranja i prikaza 
"virtuelne centrale" na drugom monitoru 
računara na kojem je softver instaliran (na 
monitoru se prikazuje upravljački panel centrale), 
putem koje se u potpunosti može upravljati 
udaljenim sistemom na isti način kao da operater 
stoji fizički pored centralne jedinice sistema (puna 
dvosmerna komunikacija u realnom vremenu), 
- svi primljeni podaci treba da se beleže u bazi 
podataka radi kasnijeg pristupa i obrade, 
- poseduje mogućnost generisanja izveštaja po 
različitim filterima, 
- poseduje najmanje 2 nivoa autorizovanih 

kom 1     



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   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. 16/2020 

страна 29 од 160 

 

 
 

 

pristupa operatera, 
- poseduje visok stepen bezbednosti: enkripcija 
kroz hardverski ključ (dongle) za autorizaciju 
korišćenja. Softver treba da podržava instalaciju 
na PC računarima pod Windows operativnim 
sistemom. 
Remote Message, Schrack Seconet AG/Austrija 

1.15 Svi nespecificirani radovi i montažni i 
potrošni materijal kao kablovi, razvodne kutije, 
masa za zaptivanje prodora, PVC vezice, 
nalepnice, tiple i vijci, dvostrano lepljiva traka i sl., 
a neophodan za postizavanje pune 
funkcionalnosti i poštovanja važećih tehničkih 

kom 1     
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propisa u struci. 

1.16 Puštanje sistema u rad. Usluga obuhvata: 
- Kompletno programiranje i konfigurisanje 
centrale sistema za dojavu požara i provera svih 
funkcija sistema uz vođenje primo-predajnog 
protokola i zapisnika o funkcionanom ispitivanju 
- Obuka radnika za rukovanje sistemom prema 
preporukama proizvođača 
- Izrada i predaja Alarmnog plana sistema 
automatske detekcije i dojave požara, Uputstva za 
rukovanje na srpskom jeziku, uputstva za 
održavanje, kontrolne knjige održavanja i spiska 
elemenata petlje 
- Primopredaja sistema naručiocu (predaja 
tehničke dokumentacije i EN i SRPS sertifikate i 
ateste uvezene opreme) 

kpl 1     

            

            

    UKUPNO:   

    PDV:   

    UKUPNO SA PDV-om:   
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3. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ РАДОВИ 1  

  

    E-61/2019-PZI-E     

          

Kulturni centar, Nikole Tesle br.2,  
KP 5/1 KO Banatska Topola 

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

POZ. OPIS RADOVA Jed. Mere Količi
na 

Jedinič
na 
cena 

UKUP
NO 

Svega 
po J.M. 

SVEGA 
mat+ra
d 

I II III IV V VI= 
IV*V 

            

            

  OBJEKAT:         

  Kulturni centar, Nikole Tesle br.2,  
KP 5/1 KO Banatska Topola 

            

  LOKACIJA:         

  Nikole Tesle br.2,  
KP 5/1 KO Banatska Topola 
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  INVESTITOR:         

  Grad Kikinda 

            

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 
UZ PROJEKAT E-61/2019-PZI-E 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

NAPOMENE: 
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1.00 Ukoliko su konkretne firme ili proizvodi određenih proizvođača navedeni u okviru 
predmerskih opisa, dati su samo kao merilo nivoa zahtevanog kvaliteta i na sve takve 
pozicije odnosi se napomena  
"POMENUTI PROIZVOĐAČ/PROIZVOD" ILI ODGOVARAJUĆI  

  

2.00 Sastavni deo ovog predmera i predračuna su Opšti i tehnički uslovi.   

            

  Električne instalacije         

            

  Svaka tačka ovog predmera obuhvata demontažu i 
uklanjanje sa objekta (u dogovoru sa Investitorom) 
postojećeg i isporuku i montažu glavnog i svog pomoćnog, 
potrebnog materijala i svih potrebnih radova (i ono što nije 
eksplicitno navedeno) da bi instalacija nesmetano 
funkcionisala. 
Na terenu obavezno proveriti sve mere ponovo pre 
poručivanja! 
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  Izvođenje obuhvata povezivanje instalacija na oba kraja, 
ispitivanje, potrebna merenja, regulisanje, isprobavanje i 
puštanje u ispravan rad i otklanjanje svih eventualnih 
nedostataka u okviru ugovorenog garantnog roka, kao i 
pribavljanje sve potrebne atestne dokumentacije prema 
važećim propisima izdatim od strane nadležnih institucija. 
Sva elektroinstalacija i oprema mora imati sertifikate izdate 
od nadležnih laboratorija i organizacija. 
Izvođač radova je obavezan da prati izvođenje građevinskih 
radova i asistira kod određivanja otvora za prolaze 
električnih instalacija. 
Izvođač radova je obavezan da izvede sve otvore manje od 
200x200mm. 
Izvođač radova je obavezan da sva šlicovanja u 
malterisanim ili betonskim zidovima dovede u prvobitno 
stanje o svom trošku. 

        

            

            

01-00 Unutrašnje instalacije u objektu         

            

01-01 Isporuka i polaganje napojnih kablova od OMM do GRO i od 
GRO do razvodnih ormana u objektu. Polaganje kablova po 
datim trasama (u zemlji ili ispod maltera). Obračun po 
dužnom metru položenog kabela sa uvezivanjem na oba 
kraja. 

        

   - PP00 4x25mm2 OMM-GRO m 20     

   - N2XH J 5x6mm2 - GRO-RO-bine m 40     

   - N2XH J  5x4mm2 -GRO-RO-Kotlarnica m 40     

   - N2XH J  1x16mm2 -OIP-GRO m 6     
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01-02 Geometarsko obeležavanje trase kablovskog rova. Protokol 
se predaje Izvođaču radova na papiru na samom početku 
radova. Obračun po dužnom metru trase. 

m 10     

            

01-03 Iskop rova dubine do 1,0m i širine 0,4m u zemljištu III 
kategorije. Komplet sa zatrpavanjem i nabijanjem u slojevima 
ne debljim od 20cm, čišćenjem i dovođenjem trase kabla u 
prvobitno stanje. Obračun po dužnom metru iskopanog rova 
kabla. 

m' 10     

            

01-04 Polaganje kabla iz pozicije 01-01 u već iskopanom 
kablovskom rovu. Iznad kabela se sipa sitna zemlja 0.1m, pa 
se iznad kablova polažu plastični štitnici. Na visini 0.3m iznad 
kablova se polaže traka za upozorenje. Kabel se polaže u 
svemu kako to nalažu propisi o načinu polaganja kablova. 
Pozicija obuhvata uvezivanje na oba kraja. Obračun po 
dužnom metru.  

m' 20     

            

  Isporuka i polaganje kablova od pomoćnih RO do potrošača.          

01-05 Izrada monofaznih priključnih mesta. u objektu. Polaganje 
kablova je u zidu. Obračun po dužnom metru položenog 
kabla sa uvezivanjem na oba kraja. Sve komplet sa potrebnim 
instalacionim materijalom i električnim povezivanjem. 

        

        N2XH J 3x2.5mm² m 790     

            

01-06 Izrada sijaličnih mesta, panik rasvete  u objektu. Polaganje 
kablova je na obujmicama i u zidu.Obračun po dužnom metru 
položenog kabla sa uvezivanjem na oba kraja. Sve komplet sa 
potrebnim instalacionim materijalom i električnim 
povezivanjem. 
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        N2XH J 3x1.5mm² m 640     

        N2XH J 5x1.5mm² m 30     

            

01-07 Nabavka, isporuka i postavljanje pri dnu zida kotlarnice  
sabirnog zemljovoda, tj.pocinkovane trake FeZn 20x3mm na 
0.3m od poda na držačima SRPS N.B4.925 zajedno sa ukrsnim 
komadima SRPS N.B4.936 za vezivanje trake na sabirni vod i 
vezu na metalne mase (cevi,pumpe,kanale i drugu opremu). 
Vezu izvesti zavrtnjevima uz antikorozivnu zaštitu. Obračun 
po dužnom metru.  

        

   - FeZn traka 20x3mm m 15     

            

01-08 Isporuka i montaža komutacione opreme. Obračun po 
komadu, komplet sa instalacionim materijalom, nosačem 
maskom, bela boja. 

        

  ´- jednopolni prekidac, modularni, jedan prekidač u modulu 
2M, Aling ili odgovarajuće 

kom 12     

  ´- jednopolni prekidac, modularni, dva prekidača u modulu 
2M, Aling ili odgovarajuće 

kom 1     

  ´- jednopolni prekidac, modularni 3M, tri prekidača u 
modulu, Aling ili odgovarajuće 

kom 2     

  ´- jednopolni prekidac, modularni 5M, pet prekidača u 
modulu, Aling ili odgovarajuće 

kom 1     

  ´- naizmenični prekidac, modularni, jedan prekidač u modulu 
2M, Aling ili odgovarajuće 

kom 1     

  ´- naizmenični prekidac i jednopolni prekidač, modularni, u 
modulu 2M, Aling ili odgovarajuće 

kom 1     

  ´- kip prekidač, 16A, Aling ili odgovarajuće kom 1     
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01-09 Isporuka, montaža i priključenje ugradnih utičnica 16A, 230V, 
IP44 komplet sa odgovarajućom instalacionom kutijom, 
nosačem mehanizma i maskom: 

        

   - monofazna priključnica sa poklopcem kom 31     

            

01-10 Isporuka, montaža i priključenje seta M3-2 monofazne 
priključnice, 2 x RJ45, 1x EURO, modularno,  7M, za ugradnju 
u zid komplet sa utičnicama i nosačem mehanizma. Aling ili 
odgovarajuće 

kom 6     

            

01-11 Isporuka, montaža i priključenje seta M2-3 monofazne 
priključnice-7M modularno, za ugradnju u zid  komplet sa 
utičnicom i nosačem mehanizma. Aling ili odgovarajuće 

kom 1     

            

01-12 Isporuka, montaža i priključenje 1 monofazne priključnice-
2M, modularno, za ugradnju u zid  za priključenje klima 
uređaja i za opštu potrošnju komplet sa utičnicom i nosačem 
mehanizma. Aling ili odgovarajuće 

kom 10     

            

  Izjednačavanje potencijala          

01-13 kutija za IP tip PS49 montirana u zid kom 2     

            

01-14 isporučiti i postaviti provodnik N2XH J 1x6mm2 od kutije 
PS49 do pojedinih elemenata u kupatilu ili sanitarnom čvoru 

m 60     

            

01-15 isporučiti i postaviti provodnik N2XH J1x6mm2 od PS49 kutija 
do RO 

m 40     

            

01-16 Isporuka i polaganje u spuštenom plafonu ili u/na zidu 
gibljivih instalacionih creva od bezhalogenog materijala, 
sledećih prečnika 
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   cevi ø16mm m 500     

   cevi ø25mm m 200     

            

01-17 Nabavka, isporuka i polaganje kabla za priključenje 
cirkulacionih pumpi na novu instalaciju. Kabel položiti vidno 
na odstojnim obujmicama i na PNK regalima, od zida ka 
pumpama kabel mora biti zaštićen metalnim gibljivim sapa 
crevom. Komplet sa polaganjem kabla na odstojne obujmice i 
sa uvezivanjem kabla na oba kraja.   

        

  N2XH J 3x1,5 mm² m 25     

            

01-18 Izrada sijaličnih mesta u podstanici vodovima položenim na 
odstojne obujmice. Pozicija obuhvata pripadajuću 
vodozaptivnu sklopku, razvodnu kutiju, materijal za montažu 
svetiljki i jednopolne zaptivene prekidače. Obračun po 
dužnom metru. 

        

  N2XH 3x1,5 mm² m 10     

  jednopolni zaptiveni prekidač kom 1     

            

01-19 Izrada sijaličnog mesta za "panik" rasvetu u podstanici 
vodovima položenim na odstojne obujmice. Pozicija 
obuhvata pripadajuću vodozaptivnu sklopku, razvodnu kutiju 
i materijal za montažu svetiljki. Obračun po dužnom metru. 

        

  N2XH 3x1,5 mm² m 5     

            

01-20 Nabavka, isporuka i montaža svetiljki u podstanici slično tipu: specificira
no 
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01-21 Isporuka i montaža monofaznih zaptivenih priključnica 
16A;250 V u beloj boji sa zaštitnim poklopcem u zaštiti  IP 44. 
Komplet sa potrebnim elektroinstalacionim materijalom i 
električnim povezivanjem 

kom 1     

            

01-22  Isporuka i montaža razvodnog ormana elektroenergetskog 
razvoda kotlarnice označenog u grafičkoj  dokumentaciji  
ovoga projekta sa RO- K 

specificira
no 

      

            

01-23 Nabavka, isporuka i postavljanje pri dnu zida tehnoloških 
prostorija  (podstanica) sabirnog zemljovoda, tj.pocinkovane 
trake FeZn 20x3mm na 0.3m od poda na držačima SRPS 
N.B4.925 zajedno sa ukrsnim komadima SRPS N.B4.936 za 
vezivanje trake na sabirni vod i vezu na metalne mase 
(cevi,pumpe,kanale i drugu opremu). Vezu izvesti 
zavrtnjevima uz antikorozivnu zaštitu. Obračun po dužnom 
metru.  

m 20     

            

01-24 Provodnik N2XH-Y 1 x 16 mm2 za povezivanje razvodnih 
ormana, cevi i ostalih metalnih masa na sabirni vod 
uzemljenja, uz upotrebu  materijala za ostvarenje dobrog 
galvanskog spoja (papučice, šelne, kadminizirani zavrtnji itd.) 

m 20     

            

01-25 Mostovi za prespajanje slabih galvanskih spojeva u podstanici 
( kompenzatori, vrata, itd. ) izrađeni od bakarne pletenice Cu 
16 mm2 i odgovarajuih papučica. 

kom 5     

            

01-26 Ispitivanje instalacije, probno puštanje u rad. paušalno       
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01-27 Merenje otpora izolacije, otpora petlje te davanje pismene 
potvrde o izmerenim vrednostima u vidu ATESTA od 
ovlašćene organizacije. 

paušalno       

            

01-28 Sitan nespecificiran materijal i rad, transportni troškovi. paušalno       

            

            

01-00 UKUPNO Unutrašnje instalacije u objektu         
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    E-61/2019-PZI-E     

          

Kulturni centar, Nikole Tesle br.2,  
KP 5/1 KO Banatska Topola 

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA  

POZ. OPIS RADOVA Jed. 
Mere 

Količina Jedinična 
cena 

UKUPNO 

Svega po 
J.M. 

SVEGA mat+rad 

I II III IV V VI= IV*V 

            

  Sva oprema u razvodnim ormanima 
odgovarajućih karakteristika i slično tipu 
kao Schrack, Schneider, Moeller.  
Svi elementi moraju posedovati CE oznaku. 

        

            

02-00 Razvodni ormani         

            

02-01 Isporuka i montaža razvodnog ormana 
elektroenergetskog razvoda označenog u 
grafičkoj  dokumentaciji  ovoga projekta sa 
GRO.  
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  Orman  izraditi  od  dva  puta  dekapiranog  
čeličnog  lima  debljine   najmanje 1,2  mm, 
sa vatrootpornim vratima sa 
vatrootpornošću 30'. Orman je zaštićen  od  
korozije osnovnim  premazom  i obojenog  
završnim efekt lakom, u  svemu  prema  
jednopolnoj  šemi, rasporedu opreme  u 
ormanu  i   izgledu   ormana, izrađen u IP54 
zaštiti.. Dimenzije ormana prema 
dimenzijama opreme uz 20% rezervnog 
prostora. 

        

  Orman  može biti zaštićen od korozije i 
postupkom  plastificiranja. Sva  vrata   
moraju  da  imaju  tipske  bravice. Oprema  
će  se  montirati  na   podložnim  pločama 
od lima. 

        

  Sa unutrašnje  strane vrata ormana treba da 
bude tzv. "Džep za nošenje dokumentacije 
izvedenog  stanja  ormana "  

        

  Komplet  sa  izvodjenjem  svih  veza i  svim 
potrebnim montažnim materijalom i 
radovima. U orman  ugraditi  sledeću  
elektro  opremu a sve prema odgovarajućoj 
jednopolnoj  šemi:  

        

   -glavni prekidač elektroenergetskog 
razvoda mrežnog napajanja  compact; 
In=63A; 3P  

kom. 1     

   - signalne sijalice sa LED svetlosnim 
izvorima (montirane na vratima ormana) za  
indikaciju prisustva mrežnog napona 
napajanja “ PRISUTAN  MREŽNI NAPON 

kom. 3     
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NAPAJANJA “ 
 za  230 V,  zelene boje 

   -Automatski osigurači C-6A, jednopolni,  kom. 4     

   -Automatski osigurači C-10A, jednopolni, 
6kA 

kom 8     

   -Automatski osigurači C-16A, jednopolni, 
6kA 

kom 12     

   -Automatski osigurači C-20A, jednopolni,  kom 3     

   -Automatski osigurači C-25A, jednopolni,  kom 3     

   -ZUDS 63/0.5A, 4p kom 1     

   -Kontaktor; 10A, 2NO, 230V kom 1     

   -Fotorele "FOREL" sa fotosondom, 10A; 
230V 

kom 1     

   - izborni prekidač 1-0-2, 16A, 1p, za DIN 
šinu 

kom 1     

   - 30% rezervnog mesta (za budući sistem 
klimatizacije i ventilacije) 

        

   - Sabirnice za N i PE vod na plastičnom 
izolacionom postolju, komplet sa 
pripadajućom bakarnom šinom sa 
zavrtnjima 

kom. 2     

   -Pok  kanali  sa  poklopcem  različitih 
dimenzija 

m 6     

  Sitan  montažni i izolacioni materijal, 
potporni izolatori, provodnici  za ožičenje,  
nazubljeni bakarni  češalj  za  automatske 
osigurače, noseća šina osigurača,  natpisne  
pločice,  redne stezaljke i slično  

komplet 1     

    komplet 1     
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02-02 Isporuka i montaža razvodnog ormana 
elektroenergetskog razvoda označenog u 
grafičkoj  dokumentaciji  ovoga projekta sa 
RO-bina 

        

  Orman  izraditi  od  dva  puta  dekapiranog  
čeličnog  lima  debljine   najmanje 1,2  mm,  
sa duplim vratima- Unutrašnja vrata   od  
lima  debljine  2mm, spoljašnja 
vatrootporna sa vatrootpornošću 30'. 
Orman je zaštićen  od  korozije osnovnim  
premazom  i obojenog  završnim efekt 
lakom, u  svemu  prema  jednopolnoj  šemi, 
rasporedu opreme  u ormanu  i   izgledu   
ormana. Dimenzije ormana prema 
dimenzijama opreme uz 20% rezervnog 
prostora. 

        

  Orman  može biti zaštićen od korozije i 
postupkom  plastificiranja. Sva  vrata   
moraju  da  imaju  tipske  bravice. Oprema  
će  se  montirati  na   podložnim  pločama 
od lima. 

        

  Sa unutrašnje  strane vrata ormana treba da 
bude tzv. "Džep za nošenje dokumentacije 
izvedenog  stanja  ormana "  

        

  Komplet  sa  izvodjenjem  svih  veza i  svim 
potrebnim montažnim materijalom i 
radovima. U orman  ugraditi  sledeću  
elektro  opremu a sve prema odgovarajućoj 
jednopolnoj  šemi:  
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   -glavni prekidač elektroenergetskog 
razvoda mrežnog napajanja  grebenasti 0-1; 
In=25A; 3P  

kom. 1     

   - signalne sijalice sa LED svetlosnim 
izvorima (montirane na vratima ormana) za  
indikaciju prisustva mrežnog napona 
napajanja “ PRISUTAN  MREŽNI NAPON 
NAPAJANJA “ 
 za  230 V,  zelene boje 

kom. 3     

   -Automatski osigurači C-6A, jednopolni, 
6kA 

kom. 4     

   -Automatski osigurači C-10A, jednopolni, 
6kA 

kom 4     

   -Automatski osigurači C-16A, jednopolni, 
6kA 

kom 7     

   -Sabirnice za N i PE vod na plastičnom 
izolacionom postolju,   
  komplet sa pripadajućom bakarnom šinom 
sa zavrtnjima 

kom. 1     

   -Pok  kanali  sa  poklopcem  različitih 
dimenzija 

m 4     

  Sitan  montažni i izolacioni materijal, 
potporni izolatori, provodnici  za ožičenje,  
nazubljeni bakarni  češalj  za  automatske 
osigurače, noseća šina osigurača,  natpisne  
pločice,  redne stezaljke i slično  

komplet 1     

    komplet 1     

            

02-03 Isporuka i montaža razvodnog ormana 
elektroenergetskog razvoda označenog u 
grafičkoj  dokumentaciji  ovoga projekta sa 
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RO-Kotlarnica 

  Komplet  sa  izvodjenjem  svih  veza i  svim 
potrebnim montažnim materijalom i 
radovima. U orman  ugraditi  sledeću  
elektro  opremu a sve prema odgovarajućoj 
jednopolnoj  šemi:  

        

   -glavni prekidač elektroenergetskog 
razvoda mrežnog napajanja  grebenasti 0-1; 
In=25A; 3P za DIN šinu 

kom. 1     

   - signalne sijalice sa LED svetlosnim 
izvorima (montirane na vratima ormana) za  
indikaciju prisustva mrežnog napona 
napajanja “ PRISUTAN  MREŽNI NAPON 
NAPAJANJA “ 
 za  230 V,  zelene boje 

kom. 3     

   -signalne sijalice sa LED svetlosnim izvorima 
(montirane na vratima ormana) za 
indikaciju rada pumpe za  230 V, zelene 
boje 

kom. 2     

   -signalne sijalice sa LED svetlosnim izvorima 
(montirane na vratima ormana) za 
indikaciju kvara pumpe za  230 V, crvene 
boje 

kom. 2     

   -Automatski osigurači C-6A, 1p, 3kA kom. 4     

   -Automatski osigurači C-10A,1p, 3kA kom 5     

   -Automatski osigurači C-16A, 1p, 3kA kom 1     

   -Automatski osigurači C-16A, 3p, 3kA kom 1     

   -prekidač  0-1-2, 1p, 10A kom. 2     

   -kontaktor  LC1 D10 kom. 2     



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   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. 16/2020 

страна 47 од 160 

 

 
 

 

   -motorni zaštitni prekidač 0.20 - 0.40A kom. 2     

    na kućište ormana montirati:         

   - monofazna priključnica, 230V kom. 1     

   - trofaznu priključnicu, 400V kom. 1     

   -Sabirnice za N i PE vod na plastičnom 
izolacionom postolju,   
  komplet sa pripadajućom bakarnom šinom 
sa zavrtnjima 

kom. 1     

   -Pok  kanali  sa  poklopcem  različitih 
dimenzija 

m 4     

  Sitan  montažni i izolacioni materijal, 
potporni izolatori, provodnici  za ožičenje,  
nazubljeni bakarni  češalj  za  automatske 
osigurače, noseća šina osigurača,  natpisne  
pločice,  redne stezaljke i slično  

komplet 1     

    komplet 1     

            

            

02-00 UKUPNO Razvodni ormani         
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    E-61/2019-PZI-E     

          

Kulturni centar, Nikole Tesle br.2,  
KP 5/1 KO Banatska Topola 

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA  

POZ. OPIS RADOVA Jed. 
Mere 

Količina Jediničn
a cena 

UKUPNO 

Svega po 
J.M. 

SVEGA 
mat+rad 

I II III IV V VI= IV*V 

            

            

03-00 Rasvetna tela-unutrašnja i spoljašnja rasveta         

            

  Isporučiti ugraditi sav potreban materijal i pribor za 
montažu svetiljki kao i sledeće svetiljke : 
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03-01 S1- Nadgradna svetiljka za direktno osvetljenje, 
visoke energetske efikasnosti. Svetiljka od čeličnog 
lima debljine 0,6mm, završno zaštićena epoksi- 
poliester prahom specijalne bele reflektujuće boje. 
Ukupna snaga svetiljke: 36 W. Temperatura boje 
svetla 4000 K sa indeksom reprodukcije boje (CRI) 
>80. Efikasnost svetiljke ne manja od 109 lm/W. 
Stepen blještanja svetiljke UGR < 22. Dimenzije 
svetiljke 1190/125/95 (A/B/H[mm]). Stepen zaštite 
IP40. Svetiljka je servisibilna, odnosno ugrađeni 
izvori svetla su izmenjivi na mestu montaže i u 
skladu su sa ZHAGA preporukama. Proizvođač 
svetiljki poseduje važeće sertifikate: ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001, ISO 50001. Garantni rok 5 
godina. Svetiljka tipa ORIEN CDP2 2 x WUM /840, 
proizvođač Buck.  ili odgovarajuća 

kom 7     
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03-02 S2 - Ugradna svetiljka za direktno osvetljenje, visoke 
energetske efikasnosti. Bočni raster od sjajnog 
aluminijua za povećanu energetsku efikasnost. 
Visokotransparentni difuzor mikroprizmatične 
strukture obezbeđuje zaštitu od blještanja i 
ujednačeno difuzno svetlo. Opalna folija obezbeđuje 
ujednačeno prosvetljenu površinu, bez uočljivosti 
izvora svetla za pun vizuelni komfor. Svetiljka od 
čeličnog lima debljine 0,6mm, završno zaštićena 
epoksi- poliester prahom specijalne bele 
reflektujuće boje. Isporučuje se prolazno šemirana 
za brzu instalaciju. Ukupna snaga svetiljke: 36 W. 
Temperatura boje svetla 4000 K sa indeksom 
reprodukcije boje (CRI) >80. Efikasnost svetiljke ne 
manja od 109 lm/W. Stepen blještanja svetiljke UGR 
< 19. Dimenzije svetiljke 595/595/60 (A/B/H[mm]). 
Stepen zaštite IP40. Svetiljka je servisibilna, odnosno 
ugrađeni izvori svetla su izmenjivi na mestu 
montaže i u skladu su sa ZHAGA preporukama. 
Proizvođač svetiljki poseduje važeće sertifikate: ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001. Garantni 
rok 5 godina. Svetiljka tipa ARCO CDP2 2 x WUM 
/840, proizvođač Buck.  ili odgovarajuća 

kom 15     

            

03-03 S2 E - svetiljka istog opisa kao u poziciji 03-02 ali sa 
ugrađenim emergency modulom i oznakom "E" u 
grafičkoj dokumentaciji (evakuaciono osvetljenje 
sale) 

kom 10     
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03-04 S3 -  Ukupna snaga svetiljke: 36 W. Temperatura 
boje svetla 4000 K sa indeksom reprodukcije boje 
(CRI) >80. Efikasnost svetiljke ne manja od 138 
lm/W. Stepen blještanja svetiljke UGR < 25. 
Dimenzije svetiljke 1277/104/84 (A/B/H[mm]). 
Stepen zaštite IP66. Svetiljka je servisibilna, odnosno 
ugrađeni izvori svetla su izmenjivi na mestu 
montaže i u skladu su sa ZHAGA preporukama. 
Proizvođač svetiljki poseduje važeće sertifikate: ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001. Garantni 
rok 5 godina. Svetiljka tipa TITAN 2 x WUM /840 HO, 
proizvođač Buck. ili odgovarajuća 

kom 21     

            

03-05 S4 - Nadgradna kružna svetiljka za montažu na 
plafon ili zid. 
DISANO 1544 GLOBO, LED E27 14W, 1521lm, 4000K, 
230V, IP66, IK08 ili odgovarajuća 

kom 6     

            

03-06 S5 -Ukupna snaga svetiljke: 16 W. Temperatura boje 
svetla 4000 K sa indeksom reprodukcije boje (CRI) 
>80. Efikasnost svetiljke ne manja od 125 lm/W. 
Dimenzije svetiljke 125/106/160 (A/B/H[mm]). 
Stepen zaštite IP20. Svetiljka je servisibilna, odnosno 
ugrađeni izvori svetla su izmenjivi na mestu 
montaže i u skladu su sa ZHAGA preporukama. 
Proizvođač svetiljki poseduje važeće sertifikate: ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001. Garantni 
rok 5 godina. Svetiljka tipa AIRO M C 1XCLU048/840, 
proizvođač Buck. komplet sa šinskim elementima ili 
odgovarajuća 

kom 10     
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03-07 S6 - Nadgradna linijska svetiljka za direktno 
osvetljenje, visoke energetske efikasnosti. Opalni 
difuzor daje ujednačeno difuzno svetlo i 
ravnomerno osvetljenu površinu, bez uočljivosti 
svetlosnih izvora. Svetiljka od ekstrudiranog 
aluminijuma. Završna obrada - eloksiranje u boji 
prirodnog aluminijuma ili zaštita epoksi-poliester 
prahom sitnostrukturne teksture. Ukupna snaga 
svetiljke: 27 W. Temperatura boje svetla 4000 K sa 
indeksom reprodukcije boje (CRI) >80. Efikasnost 
svetiljke ne manja od 109 lm/W. Stepen blještanja 
svetiljke UGR < 25. Dimenzije svetiljke 1148/83/100 
(A/B/H[mm]). Stepen zaštite IP40. Svetiljka je 
servisibilna, odnosno ugrađeni izvori svetla su 
izmenjivi na mestu montaže i u skladu su sa ZHAGA 
preporukama. Proizvođač svetiljki poseduje važeće 
sertifikate: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 
50001. Garantni rok 5 godina. Svetiljka tipa PRIMA 
M DO 4 x SMD 3R / 840 HO, proizvođač Buck. ili 
odgovarajuća 

kom 7     
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03-08 P1 - Viskoefikasna LED svetiljka. širok spektar PMMA 
sočiva i protektor od kaljenog stakla (LOR≥ 0.85). 
Aluminijum liven pod pritiskom sa termičkom 
barijerom, sa epoksidnom (antikorozivnom i UV) 
zaštitom. Jednostavno servisiranje. Ukupna snaga 
svetiljke: 54 W. Temperatura boje svetla 4000 K sa 
indeksom reprodukcije boje (CRI) >70. Efikasnost 
svetiljke ne manja od 114 lm/W. Dimenzije svetiljke 
445/302/95 (A/B/H[mm]). Stepen zaštite IP66. 
Svetiljka je servisibilna, odnosno ugrađeni izvori 
svetla su izmenjivi na mestu montaže i u skladu su 
sa ZHAGA preporukama. Proizvođač svetiljki 
poseduje važeće sertifikate: ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001, ISO 50001. Garantni rok 5 godina. 
Svetiljka tipa VIHOR 16LED 1 X LED2x8 /DWC /1.05A, 
proizvođač Buck.  ili odgovarajuče 

kom 6     

            

03-09 P2 - Viskoefikasna LED svetiljka. Širok spektar 
PMMA sočiva i protektor od kaljenog stakla (LOR≥ 
0.85). Aluminijum liven pod pritiskom sa termičkom 
barijerom, sa epoksidnom (antikorozivnom i UV) 
zaštitom. Jednostavno servisiranje. Ukupna snaga 
svetiljke: 108 W. Temperatura boje svetla 4000 K sa 
indeksom reprodukcije boje (CRI) >70. Efikasnost 
svetiljke ne manja od 114 lm/W. Dimenzije svetiljke 
445/302/95 (). Stepen zaštite IP66. Svetiljka je 
servisibilna, odnosno ugrađeni izvori svetla su 
izmenjivi na mestu montaže i u skladu su sa ZHAGA 
preporukama. Proizvođač svetiljki poseduje važeće 
sertifikate: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 
50001. Garantni rok 5 godina. Svetiljka tipa VIHOR 

kom 2     
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32LED 2 X LED2x8 / DWC /1.05A, proizvođač Buck. ili 
odgovarajuče 

            

03-10 S7 - Plafonska ugradna LED svetiljka za pokazivanje 
pravca evakuacije, sa vertikalnim difuzorom i 
dvostrano nalepljenim piktogramima "ß", u 
pripravnom spoju, autonomije 1h. IP20. Tip: AWEX 
ARROW P 1W ili odgovarajuće 

kom 20     

            

03-00 UKUPNO Rasvetna tela-unutrašnja i spoljašnja 
rasveta 
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    E-61/2019-PZI-E     

          

Kulturni centar, Nikole Tesle br.2,  
KP 5/1 KO Banatska Topola 

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA  

POZ. OPIS RADOVA Jed. 
Mere 

Količina Jedinična 
cena 

UKUPNO 

Svega po 
J.M. 

SVEGA mat+rad 

I II III IV V VI= IV*V 

            

            

04-00 Gromobranska instalacija         

            

04-01 Isporuka materijala i izrada instalacije 
temeljnog uzemljivača pocinkovanom 
trakom Fe/Zn 25x4mm- čelična taka 
pocinkovana toplim posupkom.Traka se 
polaže ispod hidroizolacije. Plaća se sve 
komplet po dužnom metru. U cenu su 
uračunati i ukrsni komadi. 

m 170     

            

04-02 Isporuka kutije mernorazvodnog mesta i 
ugradnja na visini od 1,75m. 

kom 2     
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04-03 Izrada izvoda pomoću ukrsnih sposjeva US-
TT sa temeljnog uzemljivača, iz pozicije 1, za 
izradu izvoda za gromobranski spust do 
mernorazdvojne kutije. Traka mora da 
ostane da viri van kutije u dužini od 0,5m. 
Prosečna dužina FeZn 25x4mm trake za 
izvod je 3m. U cenu je uračunata traka, 
ukrsni komad i njihovo polaganje i 
povezivanje. 

kom 2     

            

04-04 Izrada izvoda pomoću ukrsnih sposjeva US-
TT sa FeZn trake iz pozicije 1 za izradu 
izvoda za uzemljenje elemenata kotlarnice 
(kotl). Izvode ostavljati u dužini od 0,5m van 
betona. Prosečna dužina FeZn 25x4mm 
trake za izvod je 1.5m. U cenu je uračunata 
traka, ukrsni komad i njihovo polaganje i 
povezivanje. 

kom 1     

            

04-05  Izrada izvoda pomoću ukrsnih sposjeva US-
TT sa temeljnog uzemljivača, iz pozicije 1, za 
izradu izvoda za uzemljenje olučnih 
vertikala (OL). Izvode ostavljati u dužini od 
0,5m van betona. Prosečna dužina FeZn 
25x4mm trake za izvod je 1,5m. U cenu je 
uračunata traka, ukrsni komad i njihovo 
polaganje i povezivanje. 

kom 7     
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04-06 Izrada izvoda pomoću ukrsnih sposjeva US-
TT sa FeZn trake iz pozicije 1 za izradu 
izvoda za izjednačavanje potencijala (izvodi 
za oip). Izvode ostavljati u dužini od 1,5m 
van betona od kote poda druge etaže. 
Prosečna dužina FeZn 25x4mm trake za 
izvod je 2.5m. U cenu je uračunata traka, 
ukrsni komad i njihovo polaganje i 
povezivanje. 

kom 1     

            

04-07 Isporuka materijala i izrada gromobranskog 
spusta, trakom FeZn 25x4mm, od 
gromobranske hvataljke sa ranim 
startovanjem do merno-razdviojne kutije 
kriz AB stub objekta . Prosečna dužina 
gromobranskog spusta je 15m.  U cenu je 
uračunata traka, ukrsni komad, potpore, i 
njihovo polaganje i povezivanje. 

kom 2     

            

04-08 Isporuka materijala i spajanje 
gromobranskih spusteva i gromobranske 
hvataljke sa ranim startovanjem pomoću 
FeZn užeta i ukrsnih spojeva traka uže US-
TU. Prosećna dužina užeta je 3.5m. 

kom 2     

            

04-09 Isporuka opreme i ostalog potrebnog 
materijala i montaža hvataljke sa uređajem 
za rano startovanje sl. Tipu SATELIT+G2 
2500 za prvi nivo zaštite, na stub visine 4m. 
Komplet materijal i rad., brojač udara 
groma AFV0907CD, pozorna tablica 

kom 1     
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"Opasno po život". Komplet, montirano i 
ispitano. 

            

04-10 Sitan nespecifiran materijal za izvođenje 
elektroinstalacionih i elektromontažnih 
radova sa nepredviđenm radovima. 

komplet 1     

            

04-11 Ispitivanje urađene instalacije, potrebna  
merenja  odstrane  ovlašćene i licencirane 
firme  sa izdavanjem atesta o merenjima   

komplet 1     

            

04-00 UKUPNO Gromobranska instalacija         

            

            

            

 
 

    E-61/2019-PZI-E     

          

Kulturni centar, Nikole Tesle br.2,  
KP 5/1 KO Banatska Topola 

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA  
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  REKAPITULACIJA         

            

  OPIS POZICIJE       UKUPNO (RSD) 

  RADOVI  
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE: 

        

01-00 UKUPNO Unutrašnje instalacije u objektu         

02-00 UKUPNO Razvodni ormani         

03-00 UKUPNO Rasvetna tela-unutrašnja i 
spoljašnja rasveta 

        

04-00 UKUPNO Gromobranska instalacija         

            

  UKUPNO (RSD bez PDV):   

 
 
 

4. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ РАДОВИ 2  

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈСКЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ   
 

    E-61/2018-PZI-TIS     

          

Kulturni centar, Nikole Tesle br.2,  
KP 5/1 KO Banatska Topola 

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA uz PROJEKAT ZA IZVOĐENJE 

POZ. OPIS RADOVA Jed. 
Mere 

Količina Jedinična 
cena 

UKUPNO 

Svega po 
J.M. 

SVEGA 
mat+rad 
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I II III IV V VI= IV*V 

            

            

  OBJEKAT:         

  Kulturni centar, Nikole Tesle br.2,  
KP 5/1 KO Banatska Topola 

            

  LOKACIJA:         

   
Nikole Tesle br.2, KP 5/1 KO Banatska Topola 

            

            

    

            

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 
uz svesku 5 - Telekomunikacione i signalne instalacije 

NAPOMENE: 

            

1.00 Ukoliko su konkretne firme ili proizvodi određenih proizvođača navedeni u okviru 
predmerskih opisa, dati su samo kao merilo nivoa zahtevanog kvaliteta i na sve takve 
pozicije odnosi se napomena  
"POMENUTI PROIZVOĐAČ/PROIZVOD" ILI ODGOVARAJUĆI  
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2.00 Sastavni deo ovog predmera i predračuna su Opšti i tehnički uslovi.   

            

01-00 Strukturno kablovski sistem SKS         

            

01-01 Nadgradni 19" rack orman (u tehničkoj dokumentaciji 
obeležen prizemlje), visine 21HU, sa staklenim vratima i 
ključem, mobilnim šinama za vertikalno vođenje 
kablova, demontažnim bočnim i zadnjom stranom, 
nožicama za nivelaciju, slično tipu proizvođača SCHRACK. 
Unutar ormana treba da je izvršeno međusobno 
povezivanje svih metalnih delova radi izjednačenja 
potencijala u ormanu. Orman treba da bude propisno 
uzemljen na najbliži sabirnik za izjednačavanje 
potencijala. U orman se montira sledeća oprema: 

        

  - Ventilatorski panel sa 2 ventilatora i termostatom (tzv. 
krovni) 

kom 1     

  - Napojna šina sa minimalno 7 utičnica 230Vac, 50Hz i 
automatskim prekidačem 

kom 1     

  Nabavka, isporuka i montaža. kompl 1     

            

01-02 Modularni patch panel, visine 1HU, za montažu u 19" 
rack orman, namenjen za terminiranje do 24 UTP 
kablova (terminiranje priključnica radnih mesta, access 
point priključnica i IP kamera) (smešta se u Rack 
prizemlje). Komplet se sastoji od: 

        

  Patch panel, nepopunjen za ugradnju do 24x RJ-45 
modula, visine 1HU, sličan tipu Panduit, 

kom 1     

  RJ-45 modul Cat 6, shielded, za ugradnju u patch panel . kom 24     
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  Nabavka, isporuka, montaža panela u rack orman i 
konektovanje RJ-45 modula na kablovsku instalaciju. 

komplet 2     

            

01-03 Layer 2 (sa određenim Layer 3 funkcionalnostima) svič sa 
16x 10/100 Ethernet porta, 2x10/100/1000 Ethernet 
porta i 2x SFP 1G Uplink porta. IPv6 Ready certified, QoS, 
VLANs, ACLs, 16K MAC address table,Layer 4 
prioritization, CoS, Flow control, Port trunking, link 
aggregation. Nabavka, ugradnja, povezivanje. 

kom 1     

            

01-04 Layer 2 (sa određenim Layer 3 funkcionalnostima) svič sa 
16x 10/100/1000 PoE+ Ethernet porta, 2x10/100/1000 
Ethernet porta i 2x SFP 1G Uplink porta. 
PoE+ kapacitet: 15.4W po portu 
IPv6 Ready certified,QoS, VLANs, ACLs, Port security, 16K 
MAC address table,Layer 4 prioritization, CoS, Flow 
control, Port trunking, link aggregation. Slično tipu 
Western Security PS1016.  
Nabavka, ugradnja, povezivanje. 

kom 1     

            

01-05 (Voice) telephone Patch panel - 19" 1U, Patch panel 
19"/1U sa 25 RJ-45 kat. 3 - za telefonske / ISDN 
instalacije 

kom 1     
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01-06 Firewall/Ruter sa 6x 10/100/1000Base-T Portova, 2x 1G 
SFP porta, sa minimalnim propusnim opsegom firewall-a 
od 1Gbps i 300 Mbps IPsec VPN, PoE 
napajanje.Protokoli: IPv4, IPv6, ISO, Connectionless 
Network Service (CLNS), Static routes, RIP v1/v2, 
Multicast, Encapsulation, Virtual ruters VPN: Tunnels, 
Site-site IPsec VPN, auto VPN, group VPN, IPv4 and IPv6 
IPsec VPNQoS:Classification based on VLAN, data-link 
connection identifier (DLCI), interface, bundles, or 
multifield filters, Marking, policing, and shaping, 
Classification and scheduling, Weighted random early 
detection (WRED)Sa uključenim softverskim licencama 
za:Anti-Virus, URL Filtering i Anti-Spam.Nabavka, 
ugradnja, povezivanje. 

kom 1     

            

01-07 Telekomunikaciona utičnica 1xRJ-45 modula za 
završetak kablova za WiFi Access Point. Utičnica se 
sastoji od 1xRJ-45 Cat 6A modul, shielded, sve 
predviđeno za montažu 

kompl 1     

            

01-08 Telekomunikaciona utičnica 2xRJ-45 modula. Utičnica se 
sastoji od 2xRJ-45 Cat 6A modul, shielded, sve 
predviđeno za montažu, modularno (motaža u binskom 
prostoru) 

kompl 1     

            

01-09 Napomena: 
Telekomunikaciona utičnica sa 1xRJ-45 ili 2xRJ  modula 
za montažu u zajedničku masku (ugradnja u moduo koji 
isporučuje izvođač elektroenergetskih instalacija - 
moduli specificirani u projektu energetike) (utičnice 
pored radnih mesta i sl...)  
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01-10 Nabavka, isporuka i postavljanje bezhalogenog UTP 
kabla cat.6a, 500 Mhz, 4x2xAWG-23. Kabl se postavlja u 
zidu pod malterom. Na zidu i u zidu pod malterom kabl 
se postavlja kroz bezhalogeno rebrasto zaštitno crevo. 

m 340     

            

01-11 Savitljiva instalaciona cev u HF izvedbi unutrašnjeg 
prečnika:  

        

                   ∅36mm.  m 140     

                   ∅16mm m 260     

            

01-12 Peč prespojni kablovi S/FTP cat.6a kom 40     

            

01-13 Ispitivanje linkova i atestiranje linija. paušal 1     

            

01-14 Wireless Access Point sličan tipu WAP321 kom 1     

            

01-15 Ostali sitan nepredviđeni materijal ( šrafovi, tiple, 
obujmice, kabel-uvodnice, ranžirne žice, oznake za UTP 
kablove, ...) (sve u HF izvedbi) i radovi 

paušal 1     

            

01-16 Ispitivanje instalacije, obelezavanje, ranziranje, 
pribavljanje atesta, spremno za upotrebu. 

paušal 1     

            

01-00 UKUPNO Strukturno kablovski sistem SKS         

            

02-00 Sistem video nadzora         
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02-01 Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje  dan/noć 
mrežne kamere, 3 megapiksela, u IP67 bullet kućištu, D-
WDR, 3DNR, 1/3'' CMOS čip sa progresivnim 
skeniranjem H.264/ H.264H/ MJPEG kompresija, 
maksimalna rezolucija 2304x1296 (3MP) u 20fps i 
1920x1080 (1080p) u 25fps, ICR filter, automatska 
kontrola bele boje, automatska kontrola pojačanja, 3D 
redukcija šuma, ugrađen megapikselni varifokalni 
objektiv 2,7 ~ 12mm, minimalno osvetljenje 0 luksa, 
maksimalan domet IC dioda 30 metara, ONVIF podrška, 
12VDC / PoE napajanje 

kom. 6     

            

02-02 Nabavka, isporuka, montaža vodootporne nazidne 
dozne za sakrivanje kablova i konektora prilikom 
instalacije kamera 
Slično kao: PFA122 

kom. 6     

            

02-03 Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje 3 megapiksela 
dan/noć mrežne kamera u IP67 dome kućištu, D-WDR, 
3DNR, 1/3'' 3 MP CMOS čip sa progresivnim skeniranjem 
H.264/ H.264H/ MJPEG kompresija, maksimalna 
rezolucija 2304x1296 (3MP) u 20fps i 1920x1080 (1080p) 
u 25fps, ICR filter, automatska kontrola bele boje, 
automatska kontrola pojačanja, 3D redukcija šuma, 
ugrađen megapikselni motorizovani varifokalni objektiv 
2,7 ~ 12mm, minimalno osvetljenje 0 luksa, maksimalan 
domet IC dioda 60 metara, ONVIF podrška, Micro 
SD,Max 128GB 12VDC / PoE napajanje 

kom. 4     
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02-04 4K P2P mrežni video snimač, H264/H265, 16 kamera 
Snimanje do 192Mbit, maksimalna rezolucija 12 
megapiksela, maksimalna brzina snimanja po kanalu 
20Mbps, 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, izlazna rezolucija do 
3840x2160 (4K), mogućnost priključenja do 2 SATA hard 
diska maksimalnog kapaciteta do 12TB, 2 USB porta, 8 
alarmnih ulaza, 3 relejna izlaza, nadzor putem Interneta, 
softver za pametne mobilne telefone, 12VDC 

kom. 1     

            

02-05 Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje S-ATA hard 
diska, 3.5", 6TB, predviđeni za sisteme video nadzora. 

kom. 1     

            

02-06 Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje brand name 
klijentskog monitora FULL-HD monitorom 24" 

kom. 1     

            

02-07 Nabavka, isporuka i postavljanje mrežnog kabla UTP 
cat.6a, halogen free 

m 270     

            

02-08 Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje RJ-45 modula 
S/FTP cat. 6a, za postavljanje na pozicijama kamera. 

kom. 15     

            

02-09 Ostali sitan i nespecifiran materijal paušal       

            

02-10 Programiranje sistema, puštanje u rad sa izdavanjem 
zapisnika o funkcionalnom ispitivanju, obuka korisnika. 

paušal       

            

02-00 UKUPNO Sistem video nadzora         

            

            

  REKAPITULACIJA         
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  OPIS POZICIJE       UKUPNO 
(RSD) 

  RADOVI TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE 
INSTALACIJE: 

        

01-00 Strukturno kablovski sistem SKS         

02-00 Sistem video nadzora         

            

  UKUPNO (RSD bez PDV):   

 
 

5.MAШИНСКИ РАДОВИ  
 

            

  PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

            

            

  Napomena:         

  Ukoliko su konkretne firme ili proizvodi određenih proizvođača navedeni u okviru predmerskih opisa, 
dati su samo kao merilo nivoa zahtevanog kvaliteta i na sve takve pozicije odnosi se napomena  
"POMENUTI PROIZVOĐAČ/PROIZVOD" ILI EKVIVALENT 

            

  Pre pristupanja izradi ponude, 
obaveza izvođača je da obiđe 
predmetne postojeće objekte i 
lokaciju. 
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  Pre pristupanja izradi ponude, kao i 
pre samog izvođenja radova, sve 
mere proveriti na licu mesta. 

        

            

  TERMOMAŠINSKI RADOVI:         

            

A RADIJATORSKO  GREJANJE         

            

1 Nabavka, isporuka i montaža cevnih 
registara, sušača u kompletu sa 
svim spojnim materijalom 
(čepovima, 
spojnicama,redukcijama, nosačima 
i dr.) 

        

  NK LUX 500x750 kom 2     

            

2 Nabavka, isporuka i montaža 
čeličnih panelnih 
radijatoraTermokraft, sa svim 
spojnim materijalom (čepovima, 
redukcijama, konzolama, nosačima, 
dihtunzima, i dr.) 

        

  TK 11-500x400 kom 2     

  TK 11-500x500 kom 1     

  TK 21-500x600 kom 3     

  TK 21-500x900 kom 1     

  TK 22-600X1000 kom 2     

  TK 22-600X1200 kom 4     

            



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   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. 16/2020 

страна 69 од 160 

 

 
 

 

3 Nabavka, isporuka i montaža 
ugaonog radijatorskog 
termostatskog ventila sa 
termoglavom za dvocevni sistem 
grejanja.  

        

  Herc TS-90 1/2" kom 13     

            

4 Nabavka, isporuka i montaža 
radijatorskih ugaonih navijaka.  

        

  Herc  RL-1 1/2" kom 13     

            

5 Nabavka, isporuka i montaža 
uronskih ventila za sušače za 
dvocevni sistem grejanja.  

        

  Herc VUA- 40 100% protok 1/2" kom 2     

            

6 Nabavka, isporuka i montaža 
radijatorskih odzračnih slavinica. 

        

  Caleffi 1/2" kom 15     

            

7 Nabavka, isporuka i montaža 
radijatorskih PiP slavina.  

        

  1/2" kom 13     

            

  UKUPNO - RADIJATORSKO  
GREJANJE 

        

            

B CEVNA MREŽA I PRIBOR:         
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1 Dvostruko oplašćene Pex/Al/Pex (ili 
slično) cevi za horizontalni razvod 
tople vode od razdelnika/sabirnika 
do radijatora, proizvod HENCO ili 
slično.  

        

  Al-Pex Φ16x2 mm m 90     

  Al-Pex Φ18x2 mm m 130     

  Al-Pex Φ20x2 mm m 170     

  Al-Pex Φ26x3 mm m 50     

            

2 Pomoćni materijal za sidrenje cevi, 
spojnice za priključenje Alpex cevi i 
dr. Uzima se 35 % od prethodne 
stavke. 

  0.35     

            

3 Bužiri za prolaz Pex/Al/Pex cevi kroz 
cementnu košuljicu poda: 

        

  Φ25  m 220     

  Φ32  m 170     

  Φ40 m 50     

            

4 Čelične cevi bez šava prema 
standardu SRPS C.B5.221 od 
materijala Č.1212: 

        

  DN 15 m 2     

  DN 20 m 1     

  DN 25 m 8     
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5 Pomoćni materijal za montažu 
čeličnih cevi (fiksne i klizne tačke, 
spojni i zavarni materijal, cevni 
lukovi, kiseonik, disugas, 
vešaljke,...). Uzima se 50 % od 
prethodne stavke. 

  0.50     

            

6 Pomoćni materijal za spajanje Alpex 
cevi, pres prelazni komadi i T 
komadi, proizvod HENCO ili sl.  

        

  T -kom ɸ 20/18/18 kom 8     

  T -kom ɸ 18/16/16 kom 8     

  T -kom ɸ 16/16/16 kom 2     

  poluspoj ɸ 20 kom 4     

  poluspoj ɸ 26 kom 4     

            

7 Prefabrikovana cevasta izolacija:         

  Tip: "Plamafleks"         

  Φ28/13 plamaflex  ISO m 30     

  Φ35/13 plamaflex  ISO m 8     
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8 Razdelnici/sabirnici (RS) u kompletu 
sa zidnim limenim ormarima. Svaki 
priključak na razdelniku ima 
zatvarajući ventil sa prelazom 
mesing/Pex, a na sabirniku 
regulacioni ventil sa prelazom 
mesing/Pex. Na krajevima 
razdelnika i sabirnika se nalazi T-set 
R1" sa automatskim odzračnim 
lončetom R3/8", i slavinom za 
pražnjenje R1/2". RS se pričvršćuju 
na zadnju limenu ploču ormara 
pomoću dva nosača. Na ulazu u 
razdelnik i na izlazu iz sabirnika se 
nalazi po jedna navojna kuglasta 
slavina. Limeni ormarić se postavlja 
u zid, prema grafičkoj 
dokumentaciji. 

        

  Proizvođač: "Herz" ili slično         

  DN 25 - 2 kruga/ova - 400 x 450 mm kom 1     

  DN 25 - 3 kruga - 400 x 450 mm kom 1     

            

  UKUPNO - CEVNA MREŽA I PRIBOR         

            

C KOTLARNICA         

            

1 Nabavka isporuka i montaža gasnog 
kondenzacionog kotla fasadnog tipa 
Baxi ili sl., komplet sa izduvom na 
fasadu, sa jednim kolenom, 
završnim elementom i jednim 
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produžetkom od 1 m.  

  tip: DUO-TEC COMPACT 1.24 kompl. 1     

            

2 Nabavk, isporuka i montaža 
automatike za vođenje procesa 
radijatorskog grejanja prema 
spoljnoj temperaturi za dva grejna 
kruga. U kompletu sa perifernom 
automatikom: 

        

   - spoljni senzor žičani za 
platinum/duo-tec QAC34 - 1 kom 

        

   - žični elektronski sobni termostat 
Q7 - 2 kom 

        

   -  senzor temperature vode na 
polazu - 1 kom 

        

    kompl 1     

            

3 Nabavka i montaža kuglastih slavina 
komplet  sa navojnim ili 
prirubničkim spojem NP6. 

        

  DN 20 kom. 5     

  DN 25 kom. 3     

            

4 Nabavka i montaža kuglastih slavina 
za punjenje i pražnjenje komplet  sa 
navojnim ili prirubničkim spojem 
NP6. 

        

  DN 15 kom. 2     
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5 Nabavka i montaža nepovratnih 
klapni sa navojnim spojem NP6. 

        

  DN 20 kom. 2     

            

6 Nabavka i montaža hvatača 
nečistoća NP6, komplet sa 
navojnim spojem. 

        

  DN 25 kom. 1     

            

7 Nabavka i montaža cirkulacionih 
pumpi "Grundfos" komplet sa 
NAVOJNIM ili PRIRUBNIČKIM 
spojem NP10. 

        

  tip UPS 25-40 kom. 2     

   - 1x230V ; 60 W ; 0,3A         

            

8 Nabavka i montaža kosog 
balansnog ventila proizvod Herc ili 
sl.  

        

  tip: Stromax DN 20 kom 2     

            

9 Izrada i montaža razdelnika i 
sabirnika, svaki sa po 2 priključka i 
jednim DN15 za ispuštanje. 

        

   - 1 x DN 20 - I krug grejanja         

   - 1 x DN 20 - II krug grejanja         

   - DN 65 x 600 mm kompl. 2     

            

10 Izrada i montaža crnih cevnih         
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proširenja. 

  DN 40 x 250 kom. 4     

            

11 Nabavka i montaža aksijalnih 
termomanometra fi 100, mernog 
opsega 0-6 bar, 0-130oC 

        

    kom. 2     

            

12 Isporuka i montaža manometra 0-6 
bar sa slavinom. 

        

    kom. 4     

            

13 Nabavka i montaža crnih mufova         

  DN 15 kom. 6     

            

14 Isporuka i montaža ventila 
sigurnosti sa oprugom "Presscor" ili 
slično. 

        

  DN 15, 6 bara kom. 1.00     

            

15 Nabavka i montaža zatvorene 
membranske posude proizvod Elbi 
ili sl.  

        

        -zapremina: 24 l / 6bara kom. 1.00     

            

16 Nabavka i montaža automatskih 
odzračnih lončića sa plovkom i 
nepovratnim ventilom NP6. 

        

  DN15 kompl. 2     
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17 Izrada i montaža konzola i nosača 
podstanice od profilisanog čelika 

        

    kg. 20     

            

18 Čišćenje čeličnom četkom i 
dvostruko miniziranje svih cevnih 
elemenata podstanice. 

        

    m2. 5     

            

  UKUPNO-KOTLARNICA:         

            

            

D OSTALI RADOVI         

            

1 Pripremno završni radovi i 
transportni troškovi. 

kom 1     

            

2 Razna građevinska probijanja 
otvora, bušenje, štemovanje i 
uštemavanja cevnih instalacija u  
zidove od opeke. 

        

    kompl. 1     

            

3 Podešavanje i puštanje opreme u 
rad.  

kompl. 1     

            

  UKUPNO - OSTALI RADOVI         
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  REKAPITULACIJA         

            

  OPIS POZICIJE         

            

            

A RADIJATORSKO  GREJANJE         

            

B CEVNA MREŽA I PRIBOR         

            

D TOPLOTNA PODSTANICA         

            

F OSTALI RADOVI         

            

  UKUPNO:         

 

6.ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ РАДОВИ 
 

        

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН       

        

А. ВОДОВОДНА МРЕЖА       

I  Земљани радови  м³  цена/ м³    
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1. Ручни и машински ископ  рова у земљишту III и IV 
категорије са планирањем дна рова, у свему према 
детаљима из пројекта.Попречни пресек рова ширине у 
дну б=0.4м, а дубине до 1м. Ископ се врши 
вертикалним одсецањем, профилисањем рова, 
одбацивањем ископане земље на 1м` од ивице за 
пролаз при манипулацији цевима. Ако се при ископу 
наиђе на друге инсталације и објекте, извођач је дужан 
да изврши њихово обезбеђење. После израде 
постељице и затрпавања цеви песком остатак рова 
затрпати земљом из ископа и набити у слојевима д=20 
цм до потпуне збијености. У цену ископа су урачунати 
ископ, ручни ископ, заштита других инсталација, 
депоновање земље на потребном одстојању, грубо 
планирање дна, обезбеђење рова знацима упозорења, 
одржавање рова, као и сви други трошкови који терете 
ову позицију. Обрачун по м³. 

      

168*0.4*1 169.00     

2. Набавка, транспорт и уградња (насипање, 
разастирање и набијање) постељице од песка д=10 цм 
за постављање цеви и затрпавање цеви слојем песка 
д=10 цм са набијањем.  Обрачун по м³. 

      

168*0.4*0.1 6.72     

3. Затрпавање преосталог дела рова шљунком и 
набијање у слојu од 40цм. Први слој изнад цеви и песка 
треба нарочито пажљиво набијати да не би дошло до 
оштећења цевовода. Обрачун по м³. 

      

168*0.4*0.4 26.88     
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4. Утовар, транспорт и депоновање ископаног 
материјала на даљину до 5 км, а на место које одреди 
С.О. на чијој се територији радови изводе. 

      

  135.40     

        Свега I :         

        

II  Монтажни радови:       

1. Набавка, транспорт и уградња комбинованог 
водомера DN Ø80мм за потребе санитарне и 
хидрантске мреже, све по прописима надлежног ЈКП. 
Обрачун по комаду. 

ком     

    водомер DN Ø80  1.00     

2. Набавка, транспорт и уградња водоводне мреже за 
унутрашњу разводну мрежу од пластичних ППР цеви. У 
позицији је заштита цевовода у зиду са филцом 
једноструко а топле воде двоструко причвршћено 
поцинкованом жицом, ваздушне водове 
термоизоловати “пламафлеx” изолацијом 
одговарајућег профила. У јединичну цену позиције 
улази сав потребан рад, фитинзи, спојни и везни 
материјал .Обрачун по м'. 

м'     

 PPR Ø20 mm  41.70     
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3. Набавка  транспорт и уградња цеви и израда 
спољашње хидрантске мреже од челичних 
поцинкованих навојних цеви у свему према пројекту, 
општем опису и упутству надзорног органа. Цеви 
морају бити према ЈУС Ц.Б5.225 (ДИН2440). У цену 
цевне мреже урачунати све потребне фазонске комаде, 
припремно завршне радове, пренос материјала, 
сечење цеви, нарезивање навоја, обавијање кудељом 
натопљеном у фирнајз, спајање, давање пада, израда 
изолација цеви по пројекту или захтеву надзорног 
органа, преглед водова и привремено затварање 
отвора цеви ради испитивања.Обрачун по м' изведене 
мреже. 

м'     

 Ø65 mm  92.00     

4. Набавка  транспорт и уградња цеви и израда 
унутрашње хидрантске мреже од челичних 
поцинкованих навојних цеви у свему према пројекту, 
општем опису и упутству надзорног органа. Цеви 
морају бити према ЈУС Ц.Б5.225 (ДИН2440). У цену 
цевне мреже урачунати све потребне фазонске комаде, 
припремно завршне радове, пренос материјала, 
израда и затварање жљебова или монтирање на 
обујмицама, кукама и конзолама, пробијање рупа у 
зидовима, међуспратним конструкцијама, преглед и 
испитивање на звук сваке цеви или комада, сечење 
цеви, нарезивање навоја, обавијање кудељом 
натопљеном у фирнајз, спајање, давање пада, израда 
изолација цеви по пројекту или захтеву надзорног 
органа, преглед водова и привремено затварање 
отвора цеви ради испитивања.Обрачун по м' изведене 
мреже. 

м'     
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 Ø50 mm  8.00     

5. Набавка, транспорт и уградња на зиду 
противпожарних ормарића у лименој изради са 
стандардном опремом: 
-вентил 2" 
-црево 15 м с калемом 
-млазница 12 мм. 
Димензије ормарића су: 50x50x14 цм. 
Обрачун по комаду целокупно уграђено. 

ком     

  2.00     

6. Набавка, транспорт и уградња надземног хидранта 
од нерђајућег челика. Хидрант се састоји од кућишта 
комбинованог елементима од дуктилног лива и 
дебелозидних прохронских цеви. У подземном делу 
хидранта делу налази се стопа са улазном 
прирубницом и прикључком за аутоматски испуст. У 
надземном делу налази се хидрантска глава са две 
спојке за ватрогасно црево (Ø50) ТИП Ц према ЈУС 
М.Б6.673 односно ДИН 14317 и једне спојке (О65)  
према ЈУС М.Б6.672 односно ДИН 14318. 
 
Обрачун по комаду целокупно уграђено. 

ком     

DN 80 2.00     

        

7. Набавка, транспорт и уградња вентила. Обрачун по 
комаду. 

ком     

 PE Ø20  4     
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8. Набавка, транспорт и уградња угаоног ЕК вентила  
Ø20 са украсном капом. Обрачун по комаду. 

      

  V Ø20 16.00     

9. Испитивање водоводне мреже на притисак 6 бара у 
трајању 24 сата. Обрачун по м'. 

м'     

   281.00     

10. Дезинфекција и испирање водоводне мреже. 
Обрачун по м'. 

м'     

  281.00     

        Свега  II :         

        Свега A :         

        

Б. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА        

        

I  Земљани радови  м³      

1. Ручни и машински ископ са планирањем дна рова. 
Ископ се врши вертикалним одсецањем, 
профилисањем рова одбацивањем ископане земље на 
1м` од ивице за пролаз при манипулацији цевима. 
После израде постељице и затрпавања цеви песком 
остатак рова затрпати земљом из ископа и набити у 
слојевима д=20 цм до потпуне збијености.  Обрачун по 
м³. 

      

УРАЧУНАТО У ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ ВОДОВОДА       
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2. Набавка, транспорт и уградња (насипање, 
разастирање и набијање) постељице од песка д=10 цм 
за постављање цеви и затрпавање цеви слојем песка 
д=10 цм са набијањем.  Обрачун по м³. 

      

УРАЧУНАТО У ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ ВОДОВОДА       

3. Затрпавање преосталог дела рова шљунком и 
набијање у слојевима од по 30цм. Први слој изнад цеви 
и песка треба нарочито пажљиво набијати да не би 
дошло до оштећења цевовода.  Обрачун по м³. 

      

УРАЧУНАТО У ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ ВОДОВОДА       

4. Утовар, транспорт и депоновање ископаног 
материјала на даљину до 5 км, а на место које одреди 
С.О. на чијој се територији радови изводе.  Обрачун по 
м³. 

      

УРАЧУНАТО У ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ ВОДОВОДА       

        Свега I :       

        

II  Монтажни радови м'     
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1. Набавка, транспорт и уградња испод  плоче паркинга 
једнослојних компактних ПВЦ канализационих цеви, 
класе СДР41 (чврстоће прстена СН 4 КН/м²), 
произведених од неомекшаног поливинил хлорида, а у 
свему према пројектованим пречницима и датој 
спецификацији. ПВЦ цеви треба да буду произведене и 
атестиране  према ЕН 1401. Цеви је потребно пажљиво 
полагати на претходно припремљену постељицу од 
песка, при полагању и монтажи цеви контролисати да 
исте буду положене у пројектованом паду без 
хоризонталних и вертикалних ломова. Контролу пада је 
потребно вршити геодетским инструментом уз 
присуство Надзорног органа. Радове извести у свему 
према техничким прописима за предвиђену врсту цеви, 
односно у складу са захтевима ЕН 1610, на начин који је 
предвидео произвођач цеви и у складу са упутствима 
надзорног органа. Обрачун по м'. 

      

    Ø125mm PVC 15.00     
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2. Набавка, транспорт и уградња  ПВЦ 3П трослојних 
канализационих цеви за унутрашње инсталације, 
произведених од поливинилхлорида (ПВЦ), са 
спољашњим сивим и унутрашњим белим слојем, а у 
свему према пројектованим пречницима и датој 
спецификацији. ПВЦ 3П цеви треба да буду 
произведене и атестиране у складу са ЕН 1453. При 
полагању и монтажи цеви контролисати да буду у 
пројектованом паду. Контролу пада је потребно 
вршити уз присуство Надзорног органа. Радове извести 
у свему према техничким прописима за предвиђену 
врсту цеви, односно у складу са захтевима ЕН 12056 и 
СРПС ЕНВ 13801, на начин који је предвидео 
произвођач цеви и у складу са упутствима Надзорног 
органа.Произвођач, тип и датум производње морају 
бити одштампани на свакој цеви. Обрачун по м'. 

      

    Ø125mm PVC 20.00     

    Ø110mm PVC 13.00     

    Ø80mm   PVC 4.00     

    Ø50mm   PVC 6.00     

    Ø40mm   PVC 25.00     

3. Набавка, транспорт и уградња подног хоризонталног 
сливника Ø50 са хромираном решетком. Обрачун по 
комаду. 

      

  3.00     

4. Набавка, транспорт и уградња вентилационе капе од 
поцинкованог лима д=0,55 мм на врху канализационе 
вертикале. Обрачун по комаду. 
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 Вентилациона капа Ø75    2.00     

5. Испирање и испитивање мреже проточном водом 
пре затрпавања, зазиђивања и сл. 

м'     

  81.00     

6. Дезинфекција и испирање канализационе мреже.       

  81.00     

       Свега II :       

       Свега Б :         

        

В. САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА       

  ком     

1. Набавка, транспорт и уградња умиваоника од 
фајанса беле боје, домаће производње комплет са 
стубом,  зидном или стојећом  батеријом за топлу и 
хладну воду, никлованим сифоном са чепом, ланчићем 
и розетом. Величина умиваоника је 50 x 40 цм.У 
јединичну цену позиције улази сав потребан рад, 
спојни и везни материјал. Обрачун по комаду. 

      

50 х 40 7.00     

2. Набавка, транспорт и уградња уградне WЦ шоље 
комплет са WЦ даском од тврдог ПВЦ-а, гуменом 
манжетном, дихтунг гумом и шрафовима. У јединичну 
цену позиције улази сав потребан рад, спојни и везни 
материјал. Обрачун по комаду. 

      

  6.00     



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   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. 16/2020 

страна 87 од 160 

 

 
 

 

3. Набавка, транспорт и уградња електричних бојлера 
запремине 120л. Монтажу извести према упутству 
произвођача. Обрачун по комаду. 

      

  1.00     

4. Набавка, транспорт и уградња држача тоалет 
папира.Обрачун по комаду. 

      

  6.00     

5. Набавка,транспорт и уградња СИМПЛОН WЦ шоље 
за лицаса инвалидитетом са припадајућом опремом: 
- керамичка конзолна шкољка                                                                                                                                           
- одговарајућа даска за WЦ шољу 
- потребан спојни и заптивни материјал.  
Обрачун по комаду све монтирано, повезано и 
испитано. 

      

  1.00     

5. Набавка, транспорт и монтажа опреме за 
хендикепирана лица која иде уз умиваоник и  шољу : 
- Рукохват фиx лавабо 400мм                                                                                                                                           
- Рукохват фиx шоља 600мм 
- Рукохват склопива шоља 600мм                                                                                                                                    
- потребан спојни и заптивни материјал.  
Обрачун по комаду све монтирано, повезано и 
испитано. 

      

  1.00     

       Свега Ц:          
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Г.ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ       

        

I  Канализациони шахт       

1.Израда канализационог и водомерног шахта са 
зидом д=12 цм од опеке. Истовремено са израдом окна 
уградити пењалице од бетонског гвожђа Ø20. Дно од 
опеке д=6.5 цм. Горња плоча од армираног бетона 
д=15 цм са уграђеним ливеним дихтунг поклопцима (2 
ком)  Ø 600 мм тежине 30 кг. Димензије шупљине 
шахтова (водомери) 100цм x120 цм и (канализација) 
80x80цм. Обрачун по комаду. 

ком     

  2.00     

2.Набавка и израда канализационог прикључка на 
септички резервора од 2000л. Постављање и 
повезивање септичког резервоара извести по упутству 
произвођача. Обрачун по комаду. 

ком     

  1.00     

        

3. Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених 
шахтних поклопаца Ø600 мм са рамом, за лак 
саобраћај за оптерећење од 250 KN. Обрачун по 
комаду. 

ком     

  2.00     

       Свега Д :          

        

Д. ОСТАЛИ РАДОВИ       
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1. Повезивање новопројектоване водоводне мреже на 
постојећу. Повезивање извести на лицу места уз 
сагласност пројектанта и надзорног органа, као и уз 
присуство надлежног представника Јавног комуналног 
предузећа. 

ком     

  1.00     

2. Повезивање новопројектоване канализације на 
постојећу канализацију. Повезивање извести на лицу 
места уз сагласност пројектанта и надзорног органа , 
као и уз присуство надлежног представника Јавног 
комуналног предузећа. 

      

  1.00     

     Свега E:       

        

    РЕКАПИТУЛАЦИЈА       

        

А. ВОДОВОДНА МРЕЖА        

Б. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА         

В. ФИНА МОНТАЖА          

Г. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ           

Д. ОСТАЛИ РАДОВИ       

      Укупно  A - Д         
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

                                                                                                ВРЕДНОСТ                                     ВРЕДНОСТ 

                                                                                              БЕЗ ПДВа               ПДВ                   СА ПДВом  

1.ГРАЂЕВИНСКО- ЗАНАТСКИ РАДОВИ    

2. ДОЈАВА ПОЖАРА     

3. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ РАДОВИ 1     

4. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ РАДОВИ 2     

5. МАШИНСКИ РАДОВИ    

6.ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ РАДОВИ     

    

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ: 
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3) ТЕХНИЧКИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - ОПШТИ И ТЕХНИЧКИ 

УСЛОВИ, ТЕХНИЧКИ ОПИС И ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове. 

 

4) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНИСТ ТИХ УСЛОВА  

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за 

учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона. Уколико понуду подноси група 

понуђача сви чланови групе понуђача дужни су да доставе доказе да испуњавају услове из члана 75. 

став 1., тачке 1) до 4). и члана 75., став 2. Закона.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави 

доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа:  

 

Назив понуђача: 

Број и датум понуде: 

4.1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Р. 

бр. 

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 

75. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

Назив документа, назив 

издаваоца, број и датум 

издавања   

1 УСЛОВ: понуђач мора бити регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1.) 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар понуђача: 
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Извод из регистра Агенције за привредне регистре*, или 

Решење Привредног суда из регистра привредног субјекта. 

- правно лице које је уписано у Регистар понуђача: 

Решење Регистра понуђача који води Агенцијa за 

привредне регистре. ** 

- предузетник који није уписан у Регистар понуђача: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре*, 

односно извод из одговарајућег регистра.  

- предузетник који је уписан у Регистар понуђача: 

Решење Регистра понуђача који води Агенције за 

привредне регистре. ** 

- физичко лице:/ 

- подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на 

начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или 

физичко лице, у зависности који статус подизвођач има 

(правно лице, предузетник, физичко лице). 

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се 

врши на начин који је предвиђен за правно лице, 

предузетника или физичко лице, у зависности који статус 

понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник, 

физичко лице). Сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни и докаже овај услов. 

- ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ 

ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: не постоје 

2 УСЛОВ: да 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 (члан 75. став 1. тачка 
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2.) 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар понуђача 

(доказ се доставља и за правно лице и за законског 

заступника правног лица): 

правно лице(1+2):  

1. извод из казнене евиденције основног суда, односно 

уверење основног суда на чијем је подручју седиште 

домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, за 

кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре. 

2. извод из казнене евиденције Посебног одељења (за 

организовани криминал) вишег суда у Београду 

(http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-

sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html), којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала. 

законски заступник правног лица: извод из казнене евиденције, 

односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова којим се потврђује, да 

није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела 

против привреде, кривична дела против заштите животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре. Захтев за издавање овог уверења може се поднети 

према месту рођења или према месту пребивалишта. Уколико 

правно лице има више законских заступника, за сваког од њих се 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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достављају ови докази. 

- правно лице које је уписано у Регистар понуђача: 

Решење Регистра понуђача који води Агенција за 

привредне регистре. ** 

- предузетник који није уписан у Регистар понуђача: 

извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене 

евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова, да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 

да није осуђиван за неко од кривичних дела против 

привреде, кривична дела против заштите животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре. Захтев за издавање овог уверења може се поднети 

према месту рођења или према месту пребивалишта. 

- предузетник који је уписан у Регистар понуђача: 

Решење Регистра понуђача који води Агенција за 

привредне регистре. ** 

- физичко лице: извод из казнене евиденције, односно 

уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова, да није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко 

од кривичних дела против привреде, кривична дела против 

заштите животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре. Захтев за издавање 

овог уверења може се поднети према месту рођења или 

према месту пребивалишта. 

- подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на 

начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или 
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физичко лице, у зависности који статус подизвођач има 

(правно лице, предузетник, физичко лице).  

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се 

врши на начин који је предвиђен за правно лице, 

предузетника или физичко лице, у зависности који статус 

понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник, 

физичко лице). Сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни и докаже овај услов.  

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И 

ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА,  ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ 

НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: Доказ не може 

бити старији од два месеца, рачунајући од дана отварања понуда 

3 УСЛОВ: да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и 

друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије 

или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 

75. став 1. тачка 4.) 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар понуђача: 

уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе 

 и  

уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

- правно лице које је уписано у Регистар понуђача: 

Решење Регистра понуђачакоји води Агенција за 

привредне регистре. ** 

- предузетник који није уписан у Регистар понуђача: 

уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе 
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 и  

уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода. 

      - предузетник који је уписан у Регистар понуђача: Решење 

Регистра понуђачакоји води Агенција за привредне регистре. ** 

-     физичко лице: 

уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе 

 и  

уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода,  

- подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на 

начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или 

физичко лице, у зависности који статус подизвођач има 

(правно лице, предузетник, физичко лице).  

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се 

врши на начин који је предвиђен за правно лице, 

предузетника или физичко лице, у зависности који статус 

понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник, 

физичко лице). Сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни и докаже овај услов. 

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И 

ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА,  ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ 

НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: Доказ не може 

бити старији од два месеца, рачунајући од дана отварања понуда 

4. УСЛОВ: Доказ да је понуђач при састављању своје понуде 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да немају забрану обављања делатнисти која је на 
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снази у време подношења понуда (члан 75. став 2).  

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице: Понуђач је у обавези да достави  попуњен, 

потписан образац Изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН  

- предузетник: Понуђач је у обавези да достави попуњен, 

потписан образац Изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН  

- физичко лице: Понуђач је у обавези да достави попуњен, 

потписан образац Изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН  

- подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на 

начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или 

физичко лице, у зависности који статус подизвођач има 

(правно лице, предузетник, физичко лице). *** 

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се 

врши на начин који је предвиђен за правно лице, 

предузетника или физичко лице, у зависности који статус 

понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник, 

физичко лице). **** 

 

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И 

ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: Доказ мора бити важећи и 

издат након објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки. 

НАПОМЕНА: овај доказ доставља сваки члан из групе 

понуђача. 

5. Услов: Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 

делатности  која је предмет јавне набавке  

 

ДОКАЗ: 

А. Копију Решења Министарства унутрашњих послова 
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Републике Србије ,Дирекције полиције и Управе полиције за 

овлашћено предузеће прив.друштво за монтажу и пуштање у 

рад система техничке заштите. 

Б. Копију Решења МУПа за извођење посебних система и мера 

за дојаву пожара. 

 

Пошто у складу са Законом о јавним набавкама, предметни 

радови не прелазе 10% укупне вредности 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.) 

4.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Р. 

бр. 

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

Назив документа, назив 

издаваоца, број и датум 

издавања   

1. УСЛОВ: Да понуђач располаже финанијским капацитетом за 

учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева да 

је понуђач у претходне три обрачунске године (у 

2016.,2017.,2018. години) остварио приход у минималном 

укупном износу од 60.500.000,00 динара без ПДВа, и да је у 

последњих 6   месеци који предходе месецу у коме је објављен 

позив за подношење понуда није био у блокади. 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА. 

Наведени услов доказује се на следећи начин: 

Уколико је понуђач правно лице, доставља:  

- Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре 

(Образац БОН-ЈН), за претходне три обрачунске године, 

(2016.,2017.,2018. годину). Уколико Извештај о бонитету 

Агенције за привредне регистре не садржи податке о блокади за 
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последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен 

позив, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у 

последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен 

позив, 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 три године (2016.,2017.,2018. 

годину);  

 потврде пословне банке о оствареном укупном промету на 

пословном – текућем рачуну за три обрачунске године 

(2016.,2017.,2018. годину).  

 Уколико претходно наведени документи за предузетника 

не садрже податке о блокади за последњих 6 месеци који 

претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је 

дужан да докаже да није био у блокади у последњих 6 

месеци који претходе месецу у коме је објављен позив 

прилагањем и Потврде о броју дана неликвидности коју 

издаје Народна банке Србије, Одељење за принудну 

наплату, Крагујевац, а која ће обухватити захтевани 

период;  

- Да у последњих 6 месеци који предходе месецу објављивања 

позива за подношење понуда, није био у блокади доказује се: 
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 Потврда НБС о броју дана неликвидности 

 

*Ове доказе, понуђач није у обавези да доставља уколико су 

подаци јавно доступни на интернет страници Агенције и Народне 

банке Србије.  

*У случају подношења заједничке понуде, задати услов о 

неопходном финансијском 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. 

 

           -Да је понуђач према оцени бонитета у претходних 5 

(пет) обрачунских година, (2014.,2015.,2016.,2017.,2018. 

години), према подацима из АПР-а, добио оцену најмање 

"СКОРИНГ ББ" -   веома добар бонитет. 

* Доказ: Извештај о скорингу Агенције за привредне регистре за 

претходних 5 (пет) обрачунских година, 

(2014.,2015.,2016.,2017.,2018 година). 

 

 

2. УСЛОВ: Да понуђач располаже пословним капацитетом за 

учешће у поступку предметне јавне набавке што подразумева: 

 да је Понуђач у периоду од последњих 3 године, 

рачунајући од дана  објављивања Позива, (2017. и 2018 и 

2019 години) извео исте или истоврсне радове,  (тј. има 

референце за исте) у укупној вредности од минимум 

30.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 Као референтни радови признају се искључиво исти или 
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истоврсни радови који су предмет јавне набавке. 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Наведени услов доказује се 

достављањем: 

- Списка изведених радова на истим или истоврсним радовима  

- Потврда издата од стране Наручиоца о реализацији закључених 

уговора, потписана и оверена.  

Потврде Наручиоца могу бити достављене и на другим 

обрасцима који садржински одговарају обрасцу потврде из 

конкурсне документације, 

- Фотокопија уговора са  припадајућим евентуалним Анексима и 

- Фотокопија прве и последње стране (рекапитулација) окончаних 

ситуација за изведене радове у укупној вредности од минимум 

30.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе 

понуђача заједно испуњавају задати услов о пословном 

капацитету, уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је 

да сам испуни задати услов о пословном капацитету.  

 

 

 

 

3. УСЛОВ: Да понуђач има у власништву, односно да има право 

располагања техничким капацитетом за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, и то минимум:  

•       теретно возило мин.носивост 3 тоне – 1 комад 

•       ровокопач – 2 комада 

•       агрегат минималне снаге 2.5 kW – 1 комад 

•       миксер за бетон – 1 комад 
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•       вибро плоча – 1 комад 

•       вибро летве за бетонирање 

•       скела минималне површине 500м2 

•       Пумпа за малтерисање зидова – 1 ком 

 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Наведени услови доказују 

се достављањем:  

- Пописна листа оверена и од стране овлашћеног лица потписана 

тј. извод из књиговодствене картице или фотокопија 

књиговодствене картице на дан 31.12.2018. године из које се види  

да је понуђач власник основних средстава тражених у оквиру 

довољног техничког капацитета (понуђач је дужан да на 

пописним листама јасно обележи - маркира механизацију која 

је неопходна у оквиру траженог техничког капацитета) или  

- други доказ из којег се на несумњиви начин може утврдити 

право власништва или право располагања, (уговор о закупу, 

лизингу или уговор о пословно техничкој сарадњи и слично). Уз 

Уговоре приложити доказ да је закуподавац или давалац лизинга 

власник тражене опреме.                                                                                                                                                       

- за возила се прилаже фотокопија очитане саобраћајне дозволе и 

полиса осигурања 

- у случају да је понуђач постао власник основних средстава 

тражених у оквиру довољног техничког капацитета после 

31.12.2018. године, уместо пописне листе може доставити други 

доказ из којег се јасно може утврдити да је власник траженог 

основног средства (рачун или купопродајни уговор и др.).  

Напомена: Уколико понуђач није власник покретне 

маханизације, потребно је да достави доказе да исте има на 

располагању (уговор да има на располагању тражено возило, 
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сагласност лизинг куће - уколико је возило у власништву лизинг 

куће)  

 

* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе 

понуђача заједно испуњавају задати услов о техничком 

капацитету, уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је 

да сам испуни задати услов о пословном капацитет 

4. УСЛОВ: Неопходан кадровски капацитет –  

А) Најмање  16 радника запослених на неодређено време или 

одређено време или ангажовани за обављање привремених и 

повремених послова или ангажовани по уговору о делу или о 

допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој 

понуди, сагласно Закону о раду и то: 

     1 носилац лиценце 400, или 401 или 410 или 411 

        1 носилац лиценце 450 или 451 

        1 носилац лиценце 453 

        1 носилац лиценце 430 

        1 лице задужено за безбедност и здравље на раду. 

        1 лице ,дипломираног инжењера ,носилац лиценце Б2 

за обављање послова извођења посебних система у мери 

заштите од пожара (именовано лице ће решењем бити 

именовано за одговорног извођача радова у предметној јавној 

набавци) 

 10 радника грађевинске струке 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:  

Потписана и оверена Изјава понуђача о захтеваном кадровском 

капацитету. 

 - М обрасце пријаве и одјаве осигурања или уговоре о обављању 
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привремених и повремених послова или  уговоре о делу или 

уговоре о допунском раду, зависно од начина ангажовања. 

 

- копије важећих лиценци Инжењерске коморе Србије 

- потврде Инжењерске коморе Србије да су тражени инжењери – 

носиоци личних лиценци  и чланови ИКС-а и да им одлуком Суда 

части издата лиценца није одузета. 

 

НАПОМЕНА: 

* Неоверене фотокопије  

* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе 

понуђача заједно испуњавају задати услов о кадровском 

капацитету, те је потребно доставити тражене доказе за чланове 

групе који испуњавају тражене услове.  

* Уговори о обављању привремених и повремених послова,  

Уговори о делу и Уговори о допунском раду не могу бити са 

одложеним правним дејством, односно извршиоци напред 

наведених уговора морају бити ангажовани у време подношења 

понуда (нпр. неће се признати уговор у коме је наведено: „у 

случају да понуђач закључи уговор са наручиоцем, лице ће 

извести радове....“ или сличног описа. 

 

 

 

 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, 

понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном 



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   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. 16/2020 

страна 105 од 160 

 

 
 

 

одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим 

надлежним органом те државе (Образац Изјава понуђача чини саставни део понуде). 

 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије 

за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа. 

Ако Наручилац упути захтев понуђачу да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа, понуђач је дужан да исте достави у року од пет дана од дана пријема захтева. У 

супротном, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

*Понуђач није дужан да достави извод из регистра Агенције за привредне регистре (доказ за услов из 

члана 75. став 1. тачка 1) с обзиром да је исти јавно доступан на интернет страници Агенције за 

привредне регистре, под условом да наведе адресу интернет странице на којој је тражени документ 

јавно доступан. 

 

**Понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да 

приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3), 

с обзиром да  је исти јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, под условом 

да наведе адресу интернет странице на којој је тражени документ јавно доступан. 

 

***Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 

4.), за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 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 4.), понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 

извршење тог дела набавке. 

 

****Услов из члана 75. став 1. тачка 4.), дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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Услов из члана 75. став 2., дужан је да испуни понуђач и сви понуђачи из групе понуђача. 

 

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 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. 

 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она 

до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има 

седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да 

накнадно достави тражена документа у у примереном року. 

На основу члана 79. став 10., ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. 

ЗЈН, 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. 

Образац Изјаве на основу члана 79. став 10. чини саставни део ове Конкурсне документације. 

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. 

ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И ИЗВРШИ УВИД У ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Наручилац препоручује обилазак локације и увид у техничку документацију. У вези са увидом у 

техничку документацију и обиласком локације понуђачи се обратити писаним захтевом представнику 

Наручиоца, на mail: javne.nabavke@kikinda.org.rs. Заинтересована лица су у могућности да изврше 

обилазак локације и увид у техничку документацију најкасније 5 дана пре утврђеног рока за 
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подношења понуда,  уз обавезну најаву 2 дана раније. Обилазак локације није могуће извршити на 

дан отварања понуда. 

Потенцијални понуђачи који изврше увид у техничку документацију и обиђу локацију у заказаном 

термину, дужни су да потпишу потврду - Образац који чини саставни део ове конкурсне документације 

и који се прилаже и чини саставни део понуде. 

 

      потпис овлашћеног лица понуђачa 
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5) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

5)1) Сви елементи критеријумa нa основу којих се додељује уговор, описaни и вредносно 

изрaжени, кaо и методологију зa доделу пондерa зa свaки елеменaт критеријум којa ће омогућити 

нaкнaдну објективну проверу оцењивaњa понудa: 

Одлука о додели Уговора о јавној набавци радова -  Изградња дома културе у Банатској Тополи 

JN 78/2019 донеће се применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

 

 
5)2) елементе критеријума на основу којих ће Наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном 
ценом: 
У случају једнаког једнаке понуђене цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је 
понудио најкраћи рок извођења радова. 
 У случају једнаке понуђене цене и рока извођења радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је понудио најдужи гарантни рок. 
У случају једнаке понуђене цене, једнаког рока извођења радова, као  и једнаке дужине гарантног рока, 
најповољнија биће изабрана путем жреба.  
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6) ОБРАСЦИ  КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

  

6)1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

6)2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

6)3) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

6)4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

6)5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. став 2. ЗЈН  

6)6) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

6)7) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. став 10. ЗЈН 

6)8) ОСТАЛИ ОБРАСЦИ 
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6)1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр ________________ од ________________________ за јавну набавку : 

-  Изградња дома културе у Банатској Тополи ЈН 16/2020 

I 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: 

 
 

 

 

Телефакс: 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:  

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
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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 

 

 

II 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:  
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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 подизвођ 
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III 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: 
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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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ПОДАЦИ О ПОНУДИ 

 

Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

 

Рок и начин плаћања 

-  

Рок важења понуде _______ дана, (минимум 60) дана, од дана јавног 

отварања понудa) 

Рок за извођење радова ________ дана, (не сме бити дужи од 450 радних  дана, 

од дана увођења у посао) 

Гарантни рок ________ година, (не може бити краћи од 2 године, 

рачунајући од дана записничке примопредаје радова) 

 

 

Датум                           Понуђач 

_____________________________                 ________________________________ 

                             (потпис овлашћеног лица) 

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, 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 сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац понуде. 
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6)2)  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

ПОНУЂАЧ ______________________________________________________ у поступку доделе уговора у 

јавној набавци радова  - : 

Одлука о додели Уговора о јавној набавци радова -  Изградња дома културе у Банатској Тополи 

ЈН 16/2020 

 

Врста трошка Учешће у укупној цени, без 

ПДВ-а (у динарима) 

 

Учешће у укупној цени са ПДВ 

(у %) 

 

1 2 3 

Опрема и материјал   

Радна снага   

Увозне дажбине   

Транспортни трошкови   

Трошкови утовара и истовара   

Остали трошкови   

   

   

   

СВЕГА (укупна цена без ПДВ-а)   

ИЗНОС ПДВ-а   

СВЕГА (укупна цена са ПДВ-ом)   
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Понуђач 

                                                                                                                                ____________________________ 

             (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: У наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи структуре цене. 

Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди покривају све  трошкове које понуђач има у реализацији 

набавке. 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 

наведени. 

Образац се попуњава за укупну понуђену вредност понуде.   

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА 

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број:124/12,14/2015 и  68/2015) и 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број: 68/15) у обрасцу структуре цена морају бити 

приказани основни елементи структуре цене, као што су : 

 појединачно сви трошкови који чине укупну цену из предрачуна  - техничке спецификације радова 

 укупна цена са ПДВ-ом и без ПДВ-а 

 Посебно исказани трошкови који чине укупну цену у динарима 

 Процентуално учешће одређене врсте трошкова 

У делу 6)2) Конкурсне документације Наручилац је дао начин на који мора бити наведена и изражена 

цена у понуди, уз прецизирање структуре цене, као на пример трошкова превоза , осигурања , као и 

евентуално неких попуста. 
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6)3) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, Понуђач _________________________________________________, 
                                      (навести назив Понуђача) 

 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. 
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Датум:         Понуђач 

    

         (потпис овлашћеног лица) 

6)4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________________, даје: 
                                                                                   (Назив понуђача)  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

    Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке -    Изградња дома културе у Банатској Тополи ЈН 16/2020 поднео независно, 

без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: 
 

Понуђач 

   

                 (потпис овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће 

одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 

заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 

поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 

поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 

референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача. 

 

 

 

6)5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛАНА. 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач.........................................................................................................................[навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке Изградња дома културе у Банатској ТополиЈН 16/2020, поштовао је 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и гарантујем да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

 

 

          Датум                                        Понуђач 

________________                                           _____________________ 

     (потпис овлашћеног лица) 
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Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

 

 

6)6) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УВИДА У ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

Назив понуђача:  

Седиште и адреса понуђача:   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Место и датум:  

 

    ПОНУЂАЧ_______________________________________________________  изјављује да је обишао локацију 

која је предмет јавне набавке, остварио увид  «на лицу места» у техничку документацију и све информације које су 

неопходне за припрему и подношење понуде за јавну набавку радова   Изградња дома културе у Банатској 

Тополи .Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити 

основ за било какаве накнадне промене у цени. 

У_________________________       ПОНУЂАЧ 

          _________________________ 

Дана_____________2020. године                                  (потпис овлашћеног лица Понуђача) 
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Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача , обилазак локације и увид у техничку документацију 

мора извршити носилац посла, представник групе понуђача који буде именован споразумом о зајеничком 

наступању. Овај Образац  Изјава мора бити уредно попуњен, потписан од стране представника понуђача - 

носиоца посла и Наручиоца, у противном, понуда ће бити одбијена. 

6)7) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. став 10. ЗЈН 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из АПР-а) 

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), под кривичном и материјалном одговорношћу као понуђач дајем 
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И З Ј А В У 

да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају докази из члана 77. Закона 

о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), те исту оверену пред судским 

- управним органом – јавним бележником – другим надлежним органом 

државе_________________________, прилажем уз понуду за јавну набавку  -   Изградња дома културе у 

Банатској Тополи Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за 

давање ове изјаве односно да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених 

услова издати од стране надлежних органа државе где имам седиште. 

 

                                                                                                   ПОНУЂАЧ 

___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: изјава мора бити оверена пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом државе у којој понуђач има седиште. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            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. 16/2020 

страна 124 од 160 

 

 

 

 

 

 

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА (РЕФЕРЕНЦЕ) 

Редни 

број 

Назив Наручиоца Период 

извођења 

радова 

Предмет Уговора 

(врста радова) 

Вредност 

извршених 

радова у 

динарима са 

ПДВ. 
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УКУПНО: 

 

                     ПОНУЂАЧ 

   ________________________ 

             ( потпис овлашћеног лица ) 

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака 
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7) МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА  

Изградња дома културе у Банатској Тополи 

 

Закључен између: 

1. ГРАД КИКИНДА, Трг српских добровољаца 12,Кикинда ПИБ 100511495, матични број  08176396, 

кога заступа Павле Марков,градоначелник (у даљем тексту: Наручилац) 

и 

2. А. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО 

 

_______________________________________________________________________________, 
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

 

кога заступа ________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) 
                                    (Име, презиме и функција) 

 

 3. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ: 

 

_______________________________________________________________________________, 

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

 

кога заступа ________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) 
                                    (Име, презиме и функција) 
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Извођач радова је извршење јавне набавке делимично поверио подизвођачу: 

1. _____________________________________________________________________________, 
(Назив подизвођача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

кога заступа ______________________________________________  
                                         (Име, презиме и функција) 

 

4. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА) 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА који су се на основу Споразума број _______________________ од 

_____________ 2020. године који је саставни део овог Уговора, међусобно и према Наручиоцу 

обавезали на извршење предметне јавне набавке, односно овог Уговора  

1. _____________________________________________________________________________, 

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

као члан групе који је носилац посла, односно који је поднео понуду и који ће заступати групу 

понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати уговор, кога заступа 

____________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) 

                          (Име, презиме и функција) 

2. _____________________________________________________________________________, 

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

као члан групе, кога заступа ______________________________ (члан групе понуђача).                                                                                     

(Име, презиме и функција) 

3.       - //- 

 

Основ уговора: ЈНОПБР: 16/2020 

Број и датум Одлуке о додели уговора: ______________ 

Понуда изабраног понуђача број: ____________ од _________. године 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је извођење радова на -   радова   Изградња дома културе у Банатској Тополи, у 

свему према прихваћеној Понуди Извођача број ____________ од ___________. године, која је код 

Наручиоца заведена под бројем ______________ од ____________. године, а која чини саставни део овог 

Уговора. 
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Извођач је дужaн дa Уговор који му Наручилац достави на потпис, потпише и врати у року од 3 (три) дана 

од дана пријемa.  

Уколико Извођач не поступи у датом року смaтрaће се да одустaје од Понуде због чега ће сносити све 

законом предвиђене последице, а Наручилац ће поступити у складу са чланом 113. став 3. ЗЈН и 

активирати средство финансијског обезебеђења за озбиљност понуде. 

 

ПОДИЗВОЂАЧ 

Члaн 2. 

Извођач ће преко Подизвођaчa извршити део предметних радова: 

________________________________________________, a који износи укупно _________________динaрa 

без ПДВ, тј. ___________% од укупне вредности овог Уговорa  без ПДВ. 

Извођач радова у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове 

извршене од стране Подизвођача, као да их је сам извршио. 

Ако Извођач aнгaжује кaо подизвођaчa лице које није нaведено у овом Уговору, Наручилaц ће 

реaлизовaти средство обезбеђењa и рaскинути Уговор, осим aко би рaскидом Уговорa Нaручилaц 

претрпео знaтну штету. У нaведеном случaју, Нaручилaц ће обaвеститити оргaнизaцију зa зaштиту 

конкуренције.* 

(*Овај члан се брише уколико понуда буде поднета без ангажовања подизвођача). 

ГРУПА ПОНУЂАЧА 

Члан 3. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.* 

(*Овај члан се брише уколико понуда буде поднета самостално). 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

Члан 4. 

Извођач радова је дужан да радове из члана 1. овог Уговора изведе стручно и квалитетно у складу са 

прихваћеном Понудом и овим Уговором, техничком документацијом за извођење радова, важећим 

законима и прописима, техничким нормативима и стандардима који важе за ову врсту радова уз 

поштовање правила струке, као и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. 

 

Члан 5. 
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Извођач радова је обавезан да пре увођења у посао изврши следеће: 

- решењем именује одговорне извођаче радова, за све предвиђене врсте радова из Понуде и да иста 

достави Наручиоцу; 

- потпише и овери Пројекат за извођење;  

- достави Наручиоцу и стручном надзору на усвајање динамички план извођења уговорених радова са 

јасно назначеним активностима, чији су саставни делови: план ангажовања потребне радне снаге, план 

ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног материјала и 

финансијски план реализације извођења радова по месецима; 

- достави Наручиоцу средства финансијског обезбеђења у складу са чланом 8. овог Уговора и полисе 

осигурања у складу са чланом 10. овог Уговора. 

 

 

Члан 6. 

Извођач радова је дужан да:  

1. обезбеди потребну радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изведе припремно-завршне, 

грађевинске, грађевинско-занатске, инсталатерске и друге радове, као и све друге активности 

неопходне за потпуно извршење радова који су предмет овог Уговора; 

2. организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног 

саобраћаја, заштита околине за све време извођења радова; 

3. о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима 

и упутствима Наручиоца; 

4. обезбеди услове за извођење радове, према динамичком плану усвојеном од стране Наручиоца и 

стручног надзора;  

5. у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал, тако да се 

Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима и трећим лицима што се тиче 

безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања 

извођења радова до предаје радова Наручиоцу; 

6. да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на раду; 

7. уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима који регулишу ову област и 

обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, уграђених материјала, инсталација и опреме;  

8. за опрему и материјале који се користе приликом извођења радова пре уградње обезбеди атесте, 

сертификате, потврде о пореклу робе и друга документа у складу са законом и достави их на увид 
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стручном надзору и да на дан примопредаје радова, све гарантне листове за уграђене уређаје и опрему, 

као и упутства за руковање, записнички преда Наручиоцу; 

9. на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, 

одношења или уништења све до примопредаје објекта; 

10. отклони сву штету коју учини за време извођења радова; 

11. по завршеним радовима одмах писмено обавести Наручиоца и стручни надзор да је завршио радове и 

да је спреман за њихову предају;  

12. учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова; 

13. отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају радова и коначни обрачун, у 

остављеном року; 

14. обезбеди присуство својих представника и представника подизвођача током техничког прегледа 

објекта и активну сарадњу са Комисијом за технички преглед објекта; 

15. отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед, у остављеном року; 

16. по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему и све привремене 

градилишне инсталације; 

17. у складу са овим Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року; 

18. изврши и остале активности прописане важећим Законом о планирању и изградњи. 

 

Члан 7. 

Извођач радова је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова. 

Извођач радова је дужан да поступи по свим основаним писменим примедбама Наручиоца и стручног 

надзора на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме и о свом трошку отклони 

недостатке и пропусте. 

Извођач радова је дужан да заједно са стручним надзором изврши сагледавање и анализу испуњења 

уговорених обавеза у погледу рокова усвојених динамичким планом и о томе сачини извештај. Извештај 

оверавају и потписују Извођач радова, одговорни извођачи радова и стручни надзор. Извођач радова 

доставља извештај Наручиоцу уз привремену ситуацију. 

У случају да Извођач радова не испуњава усвојен динамички план, обавезан је да уведе у рад више смена, 

продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебну накнаду 

за то. 

 

 

Средства финансијског обезбеђења 
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Члан 8. 

Извођач радова је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдаље у року од 7 (седам) дана од дана 

закључења Уговора, Наручиоцу преда: 

- бланко сопствену меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, која мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити  потписана 

од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу 

мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 

понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека 

рока за коначно извршење посла. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да 

понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, Извођач радова је 

обавезан да продужи важење банкарских гаранција из става 1. овог члана. 

Наручилац ће наплатити меницу  за добро извршење посла уколико Извођач радова не буде извршавао 

своје уговорене обавезе у роковима и на начина предвиђен овим Уговором. 

Члан 9. 

Извођач радова је обавезан да приликом предаје изведених радова Наручиоцу преда гаранцију банке за 

отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без 

права на приговор и платива на први позив, у висини 10% од уговорене вредности без пореза на 

додату вредност са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока. 

Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 

одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року уколико 

Извођач радова не буде извршавао своје гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим 

Уговором. 

Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, 

Наручилац ће наплатити меницу за добро извршење посла. 

 

 

Полисе осигурања 

Члан 10. 

Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења Уговора осигура радове, материјал и 

опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности и достави Наручиоцу полису осигурања, 

оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора. 
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Извођач радова је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу 

полису осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену 

копију, са важношћу за цео период важења Уговора, у свему према важећим законским прописима. 

Извођач радова је такође дужан да у року од 7 (седам) од закључења Уговора, достави Наручиоцу полису 

осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој уговорној страни, 

односно трећем лицу, приликом реализације Уговора, оригинал или оверену копију, у складу са важећим 

прописима. 

Измене услова осигурања не могу се вршити без претходног одобрења Наручиоца. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач радова је обавезан да достави, пре истека 

уговореног рока, полисе осигурања из става 1., 2. и 3. овог члана, са новим периодом важења истих. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 11. 

Наручилац је дужан да: 

1. преда Извођачу радова идејни пројекат, пројекат за извођење, решење којим се одобрава извођење 

радова и потребне сагласности и дозволе надлежних органа приликом потписивања Уговора, а 

најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључивања Уговора; 

2. обезбеди вршење стручног надзора у складу са важећим прописима; 

3. решењем одреди лица која ће вршити стручни надзор над извођењем свих уговорених врста радова и 

иста достави Извођачу радова пре увођења у посао; 

4. уведе Извођача радова у посао у присуству стручног надзора; 

5. обезбеди Извођачу радова несметан приступ градилишту; 

6. у примереном року решава све захтеве Извођача радова који су му упућени преко стручног надзора са 

мишљењем стручног надзора о предметном захтеву; 

7. редовно измирује обавезе према Извођачу радова за изведене радове на основу привремених и 

окончане ситуације у складу са Уговором; 

8. образује Комисију за примопредају радова и коначни обрачун и учествује у раду Комисије; 

9. обезбеди технички преглед објекта и употребну дозволу и активно сарађује са Комисијом за технички 

преглед објекта. 

 

Увођење извођача радова у посао 

Члан 12. 
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Увођење Извођача радова у посао се врши у присуству представника Наручиоца и Извођача радова, 

одговорних извођача радова и стручног надзора. 

О увођењу Извођача радова у посао води се Записник који оверавају и потписују представници Наручиоца 

и Извођача радова, одговорни извођачи радова и стручни надзор. 

Датум увођења Извођача радова у посао констатује се у грађевинском дневнику. 

Члан 13. 

Наручилац ће писмено обавестити Извођача радова и стручни надзор о датуму увођења Извођача радова у 

посао. 

 

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ 

Члан 14. 

Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи __________________ динара без обрачунатог 

пореза на додату вредност, односно ________________________ динара са обрачунатим порезом на додату 

вредност. 

Обавезу обрачуна и плаћања пореза на додату вредност на укупну вредност Уговора сноси порески 

обвезник сагласно Закону о порезу на додату вредност, подзаконским актима и пратећим прописима. 

Јединичне цене из прихваћене Понуде су фиксне и не могу се мењати услед повећања цена елемената на 

основу којих су одређене.  

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 15. 

Наручилац ће уговорену цену радова из члана 14. овог Уговора исплатити Извођачу радова на следећи 

начин: 

- у законском року за  стварно изведене радове по испостављеним привременим ситуацијама  

- и минимално 10% по испостављеној окончаној ситуацији у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана 

пријема: 

a) исправне окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и 

јединичних цена из Понуде, оверене од стране стручног надзора,  

b) банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, 

c) Записника о примопредаји радова и коначном обрачуну сачињеног и потписаног од стране 

Комисије за примопредају радова и коначни обрачун. 

Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од укупне уговорене уговорене из овог Уговора. 

Плаћање ће се вршити на текући рачун Извођача радова. 
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Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање обавеза које доспевају по овом Уговору у текућој буџетској 

2020. години вршити највише до висине обезбеђених средстава за ту намену у буџету Наручиоца за 2020. 

годину, односно највише до износа од 9.766.666,67 динара без ПДВа.  

Плаћање обавеза које доспевају у наредним буџетским годинама  вршиће се највише до висине 

обезбеђених средстава за ту намену у буџету Наручиоца  и то  : 

- у 2021 .години до  износа  од   13.100.000,00 динара без ПДВа и  

-у  2022.  години остатак уговорене вредности. 

Уколико Наручилац у наредним буџетским годинама  не обезбеди довољан износ средстава, Уговор се 

након утрошка обезбеђеног дела средстава раскида, а Извођач радова се одриче права на накнаду штете по 

било ком основу 

Члан 16. 

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач радова испоставља у 6 (шест) примерака, на основу 

стварно изведених количина уговорених радова и уговорених јединичних цена. 

Привремене и окончана ситуација морају бити потписане и оверене од стране стручног надзора, 

одговорних извођача радова, Извођача радова и Наручиоца. 

Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу по завршетку радова, потписаном Записнику о 

примопредаји радова и коначном обрачуну и достављању банкарску гаранцију за отклањање недостатака 

у гарантном року.  

Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач радова је обавезан да достави Наручиоцу преко 

стручног надзора: 

- фотокопије записника о извршеној контроли радова који су претходили изведеним радовима, а који се 

у каснијим фазама не могу контролисати, оверене и потписане од стручног надзора; 

- фотокопије листова грађевинског дневника за период за који се испоставља ситуација, потписане и 

оверене од стране одговорног извођача радова и стручног надзора; 

- фотокопије листова грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције приказане у ситуацији, 

потписане и оверене од стране одговорног извођача радова и стручног надзора; 

- фотокопије одговарајућих атеста и доказа о квалитету за уграђени материјал и опрему. 

Уз сваку привремену ситуацију Извођач радова је дужан да достави динамички план са пресеком стања 

радова и извештај са анализом испуњења уговорених обавеза у погледу рокова усвојених динамичким 

планом и предлогом мера за отклањање евентуалних кашњења у реализацији. 
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Уколико Извођач радова не достави привремену или окончану ситуацију са свим прилозима из овог 

члана, Наручилац неће извршити плаћање радова који нису исказани у комплетној достављеној 

документацији. 

Наручилац може оспорити привремену или окончану ситуацију делимично или у целости. Уколико 

Наручилац ситуацију оспори делимично, дужан је да исплати неспорни део ситуације. 

О разлозима оспоравања и оспореном износу Наручилац је дужан да обавести Извођача радова у року до 

15 (петнаест) дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. Уколико у том року не обавести 

Извођача радова о својим примедбама, сматра се да нема примедби на обрачунате радове. 

 

НЕУГОВОРЕНИ РАДОВИ 

Вишак и мањак радова 

Члан 17. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач 

радова је дужан да о томе одмах, писменим путем, обавести Наручиоца и стручни надзор. 

Извођач радова није овлашћен да мења обим уговорених радова, односно да изведе вишак радова без 

писане сагласности Наручиоца и стручног надзора. 

Стручни надзор није овлашћен да доноси одлуке о питањима наведеним у ставу 1. овог члана или 

питањима везаним за додатна плаћања, продужетак рока или измени материјала који се уграђује без 

претходне писмене сагласности Наручиоца. 

Наручилац неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана сагласност Наручиоца. 

Члан 18. 

Извођач радова је обавезан да током извођења радова, а најкасније до коначног обрачуна, достави 

Наручиоцу, преко стручног надзора, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним 

јединичним ценама.  

Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење 

са детаљним образложењем сваке појединачне позиције Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 

(десет) дана од дана пријема. 

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем радова ће се 

закључити Анекс овог Уговора, сагласно члану 115. ЗЈН, а пре коначног обрачуна, односно испостављања 

оконачне ситуације. 

Након закључења Анекса Уговора, Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана 

потписивања Анекса, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла из члана 5. овог 

Уговора на вредност радова који се уговарају Анексом из претходног става. 
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Непредвиђени радови 

Члан 19. 

Извођач радова је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а пре 

извођења истих, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, захтев за извођење непредвиђених радова 

који мора да садржи: 

1. предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране стручног надзора; 

2. детаљне анализе цена непредвиђених радова. 

Стручни надзор проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши контролу 

предмера непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје мишљење са детаљним образложењем 

сваке појединачне позиције доставља Наручиоцу најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема 

захтева, ради предузимања радњи за уговарање непредвиђених радова у складу са чланом 36. Закона о 

јавним набавкама, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности 

примене преговарачког поступка. У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) 

радова, Извођач радова је обавезан да достави у року из позива за подношење понуде, понуду за додатне 

радове (непредвиђене радове). 

Закључивањем уговора о извођењу додатних (непредвиђених) радова, Извођач радова стиче услов да 

започне извођење уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату истих, након што их изведе. 

Стручни надзор није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, 

роковима, измени материјала који се уграђује и обиму непревиђених радова. 

Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења уговора о 

њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора уписом у грађевински дневник, уколико је њихово 

извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним 

догађајима, који се нису могли предвидети у току израде техничке документације. 

Извођач радова и стручни надзор су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, 

усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. Наручилац ће, по добијању обавештења од 

стране Извођача радова и стручног надзора, приступити уговарању наведених радова, у складу са 

ставовима 2., 3. и 4. овог члана Уговора, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке 

о основаности примене преговарачког поступка.  
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ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Члан 20. 

Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 

14/2015 и 68/2015), након закључења Уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке 

повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од 

укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања не може да буде 

већа од 5.000.000,00 динара.  

Повећање обима предмета набавке не односи се на вишкове радова уколико су исти уговорени. 

Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке. 

Члан 21. 

Извођач радова је дужан да у коначни обрачун изведених радова, обухвати и све уговорене вишкове, 

мањкове радова, као и радове за које се утврдило да се неће изводити, сагласном вољом обе уговорне 

стране на предлог стручног надзора. 

 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

Члан 22. 

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изврши у року од ______ (не дужи од 

450 радних дана) радних  дана, рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао. 

 

Члан 23. 

Извођач радова је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Извођач радова не започне 

радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 10 (десет) дана да започне радове, 

а уколико Извођач радова ни у накнадном року не започне радове, Наручилац може раскинути овај 

Уговор, уз реализацију банкарске гаранције за добро извршење посла, као и захтевати од Извођача радова 

да накнади штету до износа стварне штете коју трпи. 

Члан 24. 

Извођач радова има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима: 

- у случају прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом Извођача радова; 

- ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (пожар, поплава, земљотрес и сл.);  

- због лоших временских услова, који онемогућавају извођење радова, на захтев Извођача и предлог 

стручног надзора; 

- ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље; 

- због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорених обавеза Наручиоца; 
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- због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова; 

- Уговарања вишкова радова; 

- било које обуставе радова које нису последице пропуста Извођача. 

Ако наступе околности из претходног става овог члана, Извођач радова их одмах уписује у грађевински 

дневник, а у року од 3 (три) дана од настанка узрока доставља захтев Наручиоцу за продужење уговореног 

рока за завршетак радова у писаној форми, уз сагласност и мишљење стручног надзора о оправданости 

захтева. Наручилац је обавезан да по наведеном захтеву донесе одлуку у року од 15 (петнаест) дана од 

пријема уредног захтева. 

Захтев за продужетак рока за извођење радова Извођач радова може поднети Наручиоцу пре истека 

уговореног рока из члана 22. овог Уговора. Уколико Извођач радова упути Наручиоцу захтев за 

продужетак рока, након истека уговореног рока, такав захтев се неће разматрати. 

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране сачине о томе Анекс уговора у складу са чланом 

115. Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 25. 

Извођач радова је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца о околностима које онемогућавају или 

отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова и о настављању радова по престанку 

сметњи због којих је извођење радова обустављено. 

Извођач може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност стручног надзора. Извођач радова 

је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени. 

Период обуставе радова се констатује у грађевинском дневнику. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 26. 

Ако Извођач радова не изведе уговорене радове у уговореном року из члана 22. овог Уговора својом 

кривицом, Наручилац може напплатити уговорну казну у висини од 0,3% од укупно уговорене вредности 

за сваки дан закашњења, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може бити већи од 10% од 

вредности укупно уговорених радова. 

Окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне. 

Уколико из неоправданих разлога Извођач радова прекине са извођењем радова или одустане од даљег 

рада, Наручилац има право да раскине овај Уговор уз реализацију банкарске гаранције за добро извршење 

посла, као и да захтева од Извођача радова накнаду штете до износа стварне штете. 
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ГАРАНТНИ РОК 

Члан 27. 

Гарантни рок за изведене радове који су предмет овог Уговора износи __________ године (минимум 2 

године) рачунајући од дана примопредаје изведених радова. За уграђену опрему и уређаје важи гарантни 

рок у складу са условима произвођача. 

 

 

 

Члан 28. 

Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом 

трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала и 

опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим 

недостацима.  

Ако Извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива 

од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац је овлашћен да за 

отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача радова, наплатом 

банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. 

Уколико банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности 

трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од 

Извођача радова тражи накнаду штете. 

За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач радова не сноси одговорност. 

 

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 29. 

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач радова мора да има одговарајуће атесте и доказе о 

квалитету који се захтевају према важећим прописима у складу са техничком документацијом. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави сва евентуална додатна испитивања материјала и 

контролу квалитета, уколико за тим постоји оправдана потреба. 

 

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 30. 

Комисију за примопредају радова и коначни обрачун формира Наручилац.  

Комисију чине представници Наручиоца и Извођача радова, стручни надзор и одговорни извођачи радова. 
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Комисија ће у року од 7 (седам) дана од дана обавештења Извођача радова да су радови завршени 

приступити изради записника о примопредаји радова и записника коначном обрачуну који потписују сви 

чланови Комисије. 

Уколико Комисија за примопредају радова и коначни обрачун констатује примедбе на изведене радове, 

Извођач радова је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија. 

Уколико Извођач радова у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за примопредају радова 

и коначни обрачун, Наручилац може извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла. 

 

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА 

Члан 31. 

Наручилац обезбеђује технички преглед објекта и употребну дозволу у складу са важећим законом и 

релевантним подзаконским актима. 

Наручилац и Извођач радова су дужни да Комисији за технички преглед објекта обезбеде сву потребну 

документацију. 

Уколико Комисије за технички преглед објекта у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, 

Извођач радова је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија. 

Уколико Извођач у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за технички преглед објекта, 

Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о трошку Извођача радова. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 32. 

Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима: 

1. ако Извођач радова не започне радове најкасније до 10 (десет) дана од увођења у посао; 

2. ако Извођач радова својом кривицом касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику 

више од 30 (тридесет) дана и не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију 

кашњења; 

3. ако Извођач радова не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење радова; 

4. ако Извођач радова неквалитетно изводи радове; 

5. ако Извођач радова не поступа по налозима стручног органа у оквиру његових овлашћења; 

6. ако Извођач радова, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави по истеку 

рока од 7 (седам) дана, или ако одустане од даљег рада; 

7. ако Извођач радова није успео или је одбио да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
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У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне радове ангажује другог 

извођача и активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде и банкарску гаранцију за добро извршење 

посла. 

Извођач радова 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. 

Извођач радова може раскинути Уговор у случају неплаћања од стране Наручиоца у складу са одредбама 

овог Уговора. 

Члан 33. 

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним роком од 15 

(петнаест) дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид Уговора. 

Члан 34. 

Сву штету која настане раскидом Уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим 

поступцима или разлозима довела до раскида Уговора. 

 

Члан 35. 

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да 

Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида Уговора. На 

основу пресека изведених радова, усаглашеног од стране Наручиоца и Извођача радова, сачиниће се 

споразум о међусобним потраживањима. 

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 36. 

Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који настану у извршењу овог Уговора, решавати 

споразумно, а уколико то не буде могуће, спор ће се решити пред стварно и месно надлежним Судом 

према седишту Наручиоца. 

За све што није предвиђено овим Уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити одговарајуће 

одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима, 

као и важећи законси прописи који су у вези са предметом јавне набавке. 

 

Члан 37. 

Овај Уговор закључен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 

(три) примерка. 
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Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања и овере обе уговорне стране. 

 

 

 

             З А  И З В О Ђ А Ч А  Р А Д О В А                               З А  Н А Р У Ч И О Ц А 

                  _________________________                                    __________________________   

 

 

 

8) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуђач достави понуду која није на српском 

језику, таква понуда ће бити одбијена, као нерихватљива. 

Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на српски језик 

оверен од стране судског тумача за предметни страни језик. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 

начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На 

полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, контакт особу, број телефона 

контакт особе. 

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 контакт особу и телефон. 

 

Понуду доставити без обзира на начин подношења (непосредно или путем поште) на адресу: Град 

Кикинда,Трг српских добровољаца број 12,23300 Кикинда  са назнаком: - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда 

се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до  30.03.2020 године до 11:00 

часова.  

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 

понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 

пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
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Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена 

по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити 

неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће се извршити 30.03.2020. године у 12:00 часова, у просторијама 

градске управе Града Кикинда,Трг српских добровољаца број 12,Кикинда 

Понуда се припрема на обрасцима, који су саставни део Конкурсне документације, као и модел уговора, а 

у зависности од тога како понуђач наступа у понуди. Уколико се приликом сачињавања понуде начини 

грешка, (у писању речи-текста, заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може 

исту исправити уз параф. 

Понуда мора да садржи: 

 Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл.75. и 76. Закона, наведене и 

описане у делу Конкурсне документације ,,Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“( у даљем тексту: Услови за учешће).  

 Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси заједничка понуда, потребно је 

доставити потребне доказе за све подизвођаче, односно све чланове групе понуђача, у свему у 

складу са упутством датим у Условима за учешће у поступку јавне набавке.  

 Образац понуде (Образац број 6)1)) понуђач мора да попуни, потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају већег броја подизвођача или учесника у 

заједничкој понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем или као заједничка понуда), 

потребно је копирати одговарајуће стране овог обрасца и то оне на којима се налази место за уношење 

података о подизвођачу (II део) или учесницима у заједничкој понуди (III део), у довољном броју 

примерака за све подизвођаче, односно учеснике у заједничкој понуди. Тако попуњене ископиране 

стране овог обрасца се прилажу уз овај образац понуде. Образац понуде, у случају групе понуђача, 

потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова 

групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у  споразуму из члана 81., став 4. Закона о 

јавним набавкама.  

  Споразум о заједничком наступању - доставља се само у случају подношења заједничке понуде.  

 Модел уговора - понуђач мора да попуни, потпише модел уговора. Уколико понуду подноси група 

понуђача, модел уговора мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 

групе понуђача.  

  Списак изведених радова копирати у довољном броју примерака; 

 Потврде Наручилаца образац копирати у довољном броју примерака; 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац број 6)3) – понуђач мора да попуни, потпише овај 

образац. У случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе 
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понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у  споразуму 

из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама; 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац број 6)4) -понуђач мора да га попуни, потпише. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког од понуђача из групе понуђача; 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона (Образац број 6)5) - понуђач мора да 

га попуни,  потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача;  

 Средство финансијског обезбеђења: 

- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 5% од укупно понуђене цене без ПДВ-а. 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити безусловна и платива на први позив. Поднета 

Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди 

Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање 

спорова. Рок важења банкарске гаранције за озбиљност понуде је 90 дана од дана отварања понуде. 

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 

одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у 

складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи 

регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности 

и тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA). 

- Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за  отклањање грешака у 

гарантном року у висини од 5% од укупно понуђене цене без ПДВ-ом, насловљено на Наручиоца. 

 

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде дато уз понуду уколико:  

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

- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;  

- понуђач коме је додељен уговор благовремено не поднесе уговорена средства финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла у складу са одредбама Уговора. 

 

Наручилац ће вратити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима којима није 

додељен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, као и тражена 

обавезујућа писма о намерама банке, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
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 Образац изјаве понуђача о посети локације (Образац број 6)6)) понуђач мора да попуни, и потпише 

овај образац. У случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови 

групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у  

споразуму као носилац посла, из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама; 

 Образац структуре цене (Образац број 6)2)) - понуђач мора да попуни, потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу структуре цене понуде наведени. Образац структуре цене, у случају 

групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један 

од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у  споразуму као носилац посла, из 

члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама.  

Све позиције у Обрасцу структуре цене, морају бити са исказаним јединичним ценама и са укупном 

ценом, са и без ПДВ-а. Укупну цену са ПДВ-ом исказати на крају Обрасца структуре цене, у Збирној 

рекапитулацији предмера.   

Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним  јединичним  

ценама  (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати ознака ''0,00''. 

 

Напомена:  

Сагласно члану 75. став 2. ЗЈН, понуђач је дужан да при састављању понуде поштује обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите 

животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

 

 Образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75.став 2. Закона, у 

случају да понуду подноси група понуђача, морају бити потписани од стране овлашћеног лица сваког 

од члана групе . 

 Образац понуде, Образац структуре цене и Образац трошкова припреме понуде, у случају групе 

понуђача, потписују и оверавају сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе, који у том 

случају мора бити наведен као носилац посла у споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним 

набавкама. 

 

3. ПАРТИЈЕ 
Предмет набавке није обликован у више партија. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
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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 

број 12,23300 Кикинда,  са назнаком: „Измена понуде за јавну набавку радова: Изградња дома 

културе у Банатској Тополи  , ЈНОПБР: 16/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или „Допуна понуде за јавну 

набавку радова: Изградња дома културе у Банатској Тополи, ЈНОПБР: 16/2020- НЕ ОТВАРАТИ ”,  

или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова: Изградња дома културе у Банатској Тополи, ЈНОПБР: 

16/2020- НЕ ОТВАРАТИ ”  или  „Измена и допуна понуде за јавну набавку радова:  Изградња дома 

културе у Банатској Тополи, ЈНОПБР: 16/2020- НЕ ОТВАРАТИ 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, контакт особу и број телефона. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, контакт особе и бројеве 

телефона. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или 

као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (Образац број 6)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 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац број 6)1)) 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење 

набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са 

подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
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Понуђач је дужан да за одизвођаче достави доказе о испуњености услова у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу по овлашћењу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да Наручиоцу по овлашћењу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу по овлашћењу обавезују на извршење јавне набавке, а 

који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:  

1. Податке о 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, 

3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

4. понуђачу који ће издати рачун,  

5. рачуну на који ће бити извршено плаћање. 

Уколико се група понуђача определила да један од чланова групе (а не сви чланови групе), у име групе 

понуђача, потпише и овери Образац понуде (Образац број 6)1), Образац структуре цене (Образац број 6)2) 

и Образац трошкова припреме понуде (Образац број 6)3) из конкурсне документације (који не 

представљају Изјаве дате под кривичном и материјалном одговорношћу), у овом споразуму се мора 

навести и тај понуђач, односно члан групе понуђача. Група понуђача је дужна да достави све доказе о 

испуњености услова који су наведени у „Условима за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. 

Закона, у складу са „Упутством како се доказује испуњеност услова“. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име 

задругара. 

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

одговара задруга и задругари у складу са законом. 

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

јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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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. 

- у законском року за  стварно изведене радове по испостављеним привременим ситуацијама  

- и минимално 10% по испостављеној окончаној ситуацији у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана 

пријема: 

d) исправне окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и 

јединичних цена из Понуде, оверене од стране стручног надзора,  

e) банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, 

f) Записника о примопредаји радова и коначном обрачуну сачињеног и потписаног од стране 

Комисије за примопредају радова и коначни обрачун. 

- Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзорном органу на оверу. Након 

извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом надзорни орган, доставља 

Наручиоцу на оверу и плаћање.  

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање обавеза које доспевају по овом Уговору у текућој буџетској 

2020. години вршити највише до висине обезбеђених средстава за ту намену у буџету Наручиоца за 2020. 

годину, односно највише до износа од 9.766.666,67 динара без ПДВа.  

Плаћање обавеза које доспевају у наредним буџетским годинама  вршиће се највише до висине 

обезбеђених средстава за ту намену у буџету Наручиоца  и то  : 

- у 2021 .години до  износа  од   13.100.000,00 динара без ПДВа и  

-у  2022.  години остатак уговорене вредности. 

 

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део 

ситуације. Извођач, на основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну, испоставља окончану 

ситуацију. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гарантни рок за изведене радове на изградњи објекта који је предмет јавне набавке не може бити краћи од 

2 (две) године, рачунајући од дана примопредаје.  

За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима произвођача.  
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9.3. Захтев у погледу рока  извођења радова 

Рок за извођење свих уговорених радова не може бити дужи од 450 радних  дана од дана увођења 

извођача у посао. Надзорни орган уписује у грађевински дневник датум почетка и завршетка свих 

уговорених радова.  

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока 

важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења 

понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима 

које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир 

цена без пореза на додату вредност. 

У цену је урачунато: набавка, израда, транспорт, монтажа, уградња, односно потребан рад и материјал са 

свим неопходним активностима до комплетирања предмета набавке 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Aко је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона. 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 

ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 

БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Понуђач је дужан да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада и заштити животне средине. Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа 

или организације где се могу благовремено добити исправни подаци су:  

- Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство надлежно за послове 

финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. 

Посредством Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
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органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које 

администрирају ови органи;  

- Заштити животне средине -назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине 

(Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса Министарства: 

Немањина 22-26, Београд. интернет адреса:  

www. merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет 

адреса Агенције: www.sepa.gov.rs; 

- Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство рада, 

запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: 

www.minrzs.gov.rs.  

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач је дужан да у понуди достави Банкарску гаранцију за озбиљност понуде,  и обавезујуће 

писма о намерама банке за издавање гаранције за отклањање грешака у гарантном року. 

12.1. Банкарска гаранција за озбиљност понуде са назначеним износом од минимум 5% од понуђене 

цене без ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити безусловна и платива на први позив. 

Поднета Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мање износе од 

оних који су одређене Конкурсном документацијом или промењену месну надлежност за решавање 

спорова. Рок важења банкарске гаранције за озбиљност понуде је 90 дана од дана отварања понуде. 

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 

одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у 

складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи 

регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности 

и тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA). 

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде дату уз понуду 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 благовремено не поднесе уговорена средства финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла у складу са одредбама Уговора. 

 

http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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12.4. Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за отклањање грешака у 

гарантном року у висини од  10% од понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на Наручиоца, са клаузулама: 

безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и са роком важности најмање 30 

(тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока. 

Рок важења писма о намерама банке, мора бити исти као и рок важења понуде.  

 

Наручилац ће вратити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и писма о намерама банке 

понуђачима којима није доделио уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

 

Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и писма о 

намерама банке за издавање гаранција добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном 

року, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

Изабрани понуђач је дужан да достави Наручиоцу у року од 7 дана од дана закључења уговора 

следећа средства финансијског обезбеђења: 

 

- бланко сопствену меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, која мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити  потписана 

од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу 

мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 

понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека 

рока за коначно извршење посла. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да 

понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, Извођач радова је 

обавезан да продужи важење банкарских гаранција из става 1. овог члана. 

Наручилац ће наплатити меницу  за добро извршење посла уколико Извођач радова не буде извршавао 

своје уговорене обавезе у роковима и на начина предвиђен овим Уговором. 

Изабрани понуђач је дужан да достави, као средства финансијског обезбеђења, за отклањање 

грешака у гарантном року и то: 

- Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која мора бити са клаузулама: 

безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви елементи гaрaнције морaју 

бити у потпуности усaглaшени сa уговором и одредбама из ове конкурсне документaције (рокови, износ), 

у висини од 10% од укупне уговорене цене без  ПДВ-ом, са роком важности који је 30 (тридесет) дана 

дужи од уговореног гарантног рока. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 
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исплату, краће рокове, мањи износ 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). 

 

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у 

складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи 

регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности 

и тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA). 

 

Изабрани понуђач је дужан да преда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање 

грешака у гарантном року приликом примопредаје уговорених радова, након потписивања 

записника, уз окончану ситуацију коју мпредаје на плаћање.  

 

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 уговореном гарантном року. 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 

НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним 

прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као 

поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, 

односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис 

овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, 

поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено 

„ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за 

поверљивост података који нису означени на поменути начин. 

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 

понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену 

елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као 

и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.  

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца: Град Кикинда,Трг 

српских добровољаца број 12,23300 Кикинда  или електронским путем на e-mail: 
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јavne.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, ЈНОПБР  16/2020. 

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.  

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 сваког 

радног дана (понедељак – петак) у времену од 08,00 до 15,00 часова. 

 

15. ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се Записник о отварању понуда. У записнику 

о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104. Закона. Записник о отварању понуда, након 

завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени 

представници понуђача, који преузимају копију записника одмах по завршеном поступку отварања. 

Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда у року 

од 3 (три) дана од дана јавног отварања понуда. 

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, неће се 

отварати и биће враћена подносиоцу. 

Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити 

неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

16. 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).  
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Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) 

код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи 

по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 

подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 

разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву.  

 

 

 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине. 

 

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 

трећих лица сноси понуђач. 

 

19. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ  СА ОВОМ ЈАВНОМ  НАБАВКОМ  

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном року од 25 дана од 

дана јавног отварања понуда.  

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који 

се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак 

оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће 

понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. У случају обуставе поступка из 

наведених разлога, одлуком о обустави поступка биће одлучено и о надокнади трошкова финансијског 

обезбеђења у припремању понуде, из чл. 88 став 3. Закона, уколико понуђач у понуди о тој накнади 

истакне захтев.  
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Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка јавне 

набавке, Наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту објавити на порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници.  

20. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће 

понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава финансијског обезбеђења, под условом да је 

Понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди, односно да их је навео у Обрасцу број 6)3) и 

приложио доказ о извршеној уплати трошкова у корист даваоца финансијског обезбеђења. 

 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Поступак заштите права у поступцима јавних набавки регулисан је одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН. 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за 

доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету 

због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља предајом у писарницу наручиоца, или поштом - препорученом 

пошиљком са повратницом, на адресу: Град Кикинда, Трг српских добровољаца број 12,23300 

Кикинда,Одсек јавних набавки  или електронском поштом на е- mail адресу: javne.nabavke@kikinda.org.rs 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је 

поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за 

заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавнх набавке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке 

ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 

подношење захтева из чл. 149 ст. 3. и 4. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца 

захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или 

могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са 

одредбама члана 150. ЗЈН. 
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Наручилац ће о поднетом захтеву за заштиту права објавити обавештење на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати 

таксу од 120.000,00 динара. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

   (1)  да буде издата од стране банке; 

   (2) да представља доказ о извршеној уплати  таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је 

налог за уплат таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; 

    (3)  износ таксе из члана 156. Закона 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 (Напомена: препорука је да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / 

„ « * и сл); 

    (7)  сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права (Напомена: податке обавезно уносити наведеним редоследом); 

    (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  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, 

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. 

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
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Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана 

протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за 

подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка. 5) Закона.  

Ако је у конкретној набавци поднет захтев за заштиту права, уговор о јавној набавци са изабраним 

понуђачем ће се закључити по окончању поступка заштите којим је потврђена одлука Наручиоца о додели 

уговора.  

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац задржава 

право да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

 

23. ИЗМЕНА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ  

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 

 

24. ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА:  

У складу са Посебним узансама о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77) Извођач се обавезује да све 

вишкове изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Наручиоца и закључење анекса уговора. 

Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, 

преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у 

обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним 

образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема. По прихватању 

прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс  уговора, а 

пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације.  

 

 

 

 

25. ДОДАТНИ (НЕПРЕДВИЂЕНИ) РАДОВИ:  

Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а пре извођења 

истих, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, захтев за извођење непредвиђених радова са 

предмером и предрачуном. 

Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши контролу 

предмера и предрачуна непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје мишљење, односно 

детаљно образложење, доставља Наручиоцу, најкасније у року од 10 дана од дана пријема, ради 
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покретања процедуре за уговарање непредвиђених радова по члану 36. Закона о јавним набавкама, а након 

добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.  

У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач је обавезан да достави 

у року из позива за подношење понуде, понуду за додатне радове (непредвиђене радове).  

Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења уговора о 

њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа уписом у грађевински дневник, уколико је њихово 

извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним 

догађајима (клизиште, појава воде и сл.), који се нису могли предвидети у току израде пројектне 

документације.  

Извођач и надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено 

обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. Наручилац ће, по добијању обавештења од стране 

Извођача и надзорног органа, приступити уговарању наведених радова, а након добијеног позитивног 

мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.  

За непредвиђене радове који морају бити изведени по налогу Комисије за технички преглед објекта, 

Наручилац ће приступити уговарању наведених радова, а након добијеног позитивног мишљења Управе 

за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка. 

 

26. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Уколико буде реалне и објективне потребе за изменом уговора закљученог по основу ове јавне набавке, 

Наручилац може дозволити измене елемената уговора, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, 

члану 115. Закона о јавним набавкама и Закона о облигационим односима 

 

Наручилац може, уколико буде реалне и објективне потребе, у складу са чланом 115. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), и одредбама Закона о облигационим 

односима, након закључења уговора о јавној набавци  извршити измену уговора, закључењем анекса 

истог.   

Повећање обима предмета набавке не односи се на уговорене вишкове радова. 

Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке. 

 

27. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 

 Приликом сачињавања понуде, понуђач није у обавези да употребљава печат 
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На основу члана  77. став 2. тачка (2) Закона о јавним набавкама Наручилац /Инвеститор 

________________________________ из ___________________ улица ______________________________ 

број  ___ , ПИБ _________________________________  издаје  

 

 

П О Т В Р Д У 

 

_____________________________________  

Назив инвеститора  

_____________________________________  

Адреса  

 

Овим потврђујемо да је предузеће ____________________________________________ 

 

за потребе Инвеститора ____________________________________________________ ,  

 

квалитетно и у уговореном року извршило радове 

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  (навести врсту радова) 

 

у вредности од ________________________________ динара са ПДВ-ом, а на основу Уговора број 

________________ од _________________ године.  

 

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке, ________________(назив) 

______________________________________, ЈНОПБР: _______________________ и у друге сврхе се не може 

користити.  

 

 

 

 

 

Контакт особа Инвеститора: __________________________, 

 

Телефон: _________________  

    Потпис овлашћеног лица  

______________________  
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НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака 

 


