
 

 
 

     Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ГРАД КИКИНДА 
Комисија за јавну набавку 
Број: V-404-1/2016-41 
Дана: 21.06.2016. године 
        К и к и н д а 
 

 
 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 
И 68/2015) Комисија за јавну набавку уређење пешачких стаза (тротоара) у Граду Кикинда у 
отвореном поступку врши 
 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

           У делу конкурсне документације, за јавну набавку уређење пешачких стаза (тротоара) у 
Граду Кикинда  у отвореном поступку Бр. ЈН 41/2016,  

 
 
У делу  
 

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 
 
На страни 11.  
 
Уместо:                

4) да поседује технички капацитет 

 

Р.бр. 

 

минимум  МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ 

са кључним карактеристикама 

 

минимални  

БРОЈ комада 

1. Камион (ауто мешалица) за превоз готове цемент-бетонске масе 1 

2. Вибратор за бетон са вибро иглом 1 

3. Компресор са пнеуматском бушилицом за рушење бетонских стаза 1 

4. Вибро набијач („жаба“) ширине газишта до 40 цм 1 

5. Камион за превоз материјала до и са градилишта 2 

6. 
Комбиновани камионет за превоз радника и мање количине потребног 

материјала 
1 

7. 
Универзалну комбиновану машину за копање и планирање терена, и 

утовар материјала 
1 

8. Тестера са плочом за сечење метала 1 

 

 
 



Треба да стоји: 
 

4) да поседује технички капацитет 

 

Р.бр. 

 

минимум  МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ 

са кључним карактеристикама 

 

минимални  

БРОЈ комада 

1. Камион (ауто мешалица) за превоз готове цемент-бетонске масе 1 

2. Вибратор за бетон са вибро иглом 1 

3. Компресор са пнеуматском бушилицом за рушење бетонских стаза 1 

4. Вибро набијач („жаба“) ширине газишта до 40 цм 1 

5. Камион за превоз материјала до и са градилишта 2 

6. 
Комбиновани камионет за превоз радника и мање количине потребног 

материјала 
1 

7. 
Универзалну комбиновану машину за копање и планирање терена, и 

утовар материјала 
1 

8. Тестера са плочом за сечење бетона 1 

 

 

 
У делу 
 

  VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ 
 

На страни 47. 
 
Уместо: 
2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року  

Изабрани понуђач се обавезује да 10 дана након извршене примопредаје радова, преда наручиоцу 

банкарску гаранцију за отклањање грешака, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 

први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 5 (пет) дана дужи од истека 

гарантног рока. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност банкарске гаранције мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи 

додатне услове за 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).  

 
 
 

Треба да стоји: 
 

2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року  

Изабрани понуђач се обавезује да 10 дана након извршене примопредаје радова, преда наручиоцу 

банкарску гаранцију за отклањање грешака, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 

први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року издаје се у висини од 10% 

од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 5 (пет) дана дужи од 



истека гарантног рока. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да 

садржи додатне услове за 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).  

 
 

                           
 

                            ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
                          Ђорђе Кленанц с.р. 


