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К О Н К У Р С Н А  Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А  

 

 

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:  

 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  -АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО 

ОДРЖАВАЊЕ  ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА КИКИНДА 

 

Ознака из Општег речника набавке: 
 45262700  адаптација зграда ,  

 

 ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК 

 

 

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 95/2017 

 

УКУПАН БРОЈ СТРАНА:113 

 

 

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВKИ 

(29.12.2017.године) 

 

 

Рок за достављање понуда 

 

29.01.2018.године до 10 часова  

 

Јавно отварање понуда 

 

29.01.2018.године  у 11 часова 

 

 

Кикинда,децембар,2017године  
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 

14/15 и 68/15 ), члана  2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  

гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке брoj: 95/2017 , број 

одлуке V-404-1/2017-95 од  22.12.2017. године и Решења о образовању Комисије за јавну 

набавку број: V-404-1/2017-95  од 25.12.2017. године, припремљена је  

 

К О Н К У Р С Н А  Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А  

 

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:  

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА   АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО 

ОДРЖАВАЊЕ  ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА КИКИНДА  ,  

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:95/2017 

 
Конкурсна документација садржи : 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 4 

II ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 5 

III 

ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. 
5 

IV ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ 8 

V 

УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
21 

VI 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ 
29 

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 43 

VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  48 

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 50 

X 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 

75. СТ. 2. ЗАКОНА 
51 

XI МОДЕЛ УГОВОРА 52 

XII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE 65 

XIII ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ 106 

XIV ОБРАЗАЦ  РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТИ 108 

XV 
ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РАНИЈЕ ИЗВРШЕНИМ 

УГОВОРИМА 
110 
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XVI 
OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ 

ОСИГУРАЊА 
112   

XVII 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У 

ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ. 
113   

 

Конкурсна документација има укупно  113   страна. 
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.  Подаци о наручиоцу: 

Назив наручиоца:Град Кикинда. 

Адреса наручиоца: Трг српских добровољаца број 12  . 

Матични број : 08176396 . 

ПИБ:100511495  

Шифра делатности: 8411 

Интернет страница наручиоца:www.kikinda.org.rs . 

Врста наручиоца:Градска управа  . 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама 

Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се 

уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно 

извођење грађевинских радова. 

 

3.  Врста предмета јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 95/2017 су радови. 

  

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Резервисана јавна набавка 

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона 

о јавним набавкама. 
 

6. Електронска лицитација 

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона. 

 

7.  Лице за контакт или служба 

Лице (или служба) за контактЈелена Бајић Иветић], 

е-mail адреса (или број факса): jelena.bajic@kikinda.org.rs 

 

8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора 

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25  дана, с тим што тај рок 

не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.  
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II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број:95/2017  је извођење 

радова на адаптацији,санацији и инвестиционог одржавања Геронтолошког центра у 

Кикиди и инсталација на објекту  . 

Назив и ознака из Општег речника набавке: 

45262700 – радови на адаптацији зграда; 

 

2. Партије 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

 

1. Врста радова 

Радови на адаптације,санације и инвестиционог одржавања    у складу са 

техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део 

Конкурсне документације. 

 

2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова  

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII.  

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи 

спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова 

коју је потребно извршити.  

 

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета 

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета 

и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са 

пројектном документацијом. 

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од 

акредитоване лабораторије за тај тип материјала. 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 

техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора 

меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања 

материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара 

квалитету. 
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У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или 

функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши 

изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком 

документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не 

учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова. 

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом 

којим се уређује планирање и изградња.  

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је 

при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора 

који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови 

изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова 

у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно 

извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према 

законским прописима. 

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач 

радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се 

потписао Записник о примопредаји радова. 

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се 

односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге 

околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и 

грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области. 

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца 

за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном 

поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења 

уговорних обавеза је Јелена Бајић Иветић, телефон: 0230/410-152. 

 

4. Рок за извођење радова 

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити 

дужи од  120   (стодвадесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача 

радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора 

уколико другачије није договорено. 

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења 

 

5. Место извођења радова 

Кикинда,кат.парц.број 4708 КО Кикинда,Дом за старе и пензионере  у 

Кикинди,улица Генерала Драпшина бр.99 

 

 

6. Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију 

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће 

омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за 

предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре 
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намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи 

податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.  

Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца  

javne.nabavke@kikinda.org.rs  , које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два 

дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока 

за пријем понуда.   

Лице за контакт:Јелена Бајић Иветић    телефон 0230/410-152    . 

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше 

обилазак локације за  извођење  радова и увид у пројектну документацију,  што ће се 

евидентирати од стране Наручиоца. 

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у 

пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за 

извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију ( Поглавље XVII. 

Конкурсне документације). 

 

mailto:javne.nabavke@kikinda.org.rs
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IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

Локација на којој се предвиђа адаптација, санација и инвестиционо одржавање зграде за 

заштиту одраслих и старих лица – Дом за старе и пензионере налази се у Кикинди, у 

улици Генерала Драпшина бр.99 на кат.парц.број 4708 КО Кикинда. Постојећи објекат 

је спратности Пр+3. 

Пројектом се предвиђа адаптација таванског простора у пословно-технички простор 

(канцеларијски простор) са санитарним чворовима, и инвестиционо одржавање 

постојеће фасадне столарије, подова на ходницима I,II и III спрата и облога степеништа, 

замена дотрајалих делова лифта, као и санација плафона у ходницима, антреу и 

приземља, замена постојећег котла. Приступ објекту је из улице Генерала Драпшина. 

Aдаптација, санација и инвестиционо одржавање зграде за заштиту одраслих и старих 

лица – Дом за старе и пензионере пројектована је тако да се адаптацијом таванског 

простора добијају канцеларијске просторије за потребе поменуте установе. 

Инвестиционим одржавањем постојећег објекта предвиђена је замена целокупне 

фасадне столарије са новом алуминијумском столаријом са термо прекидом, 

нискоемисионим стаклом 4+12+4мм, подова на ходницима I,II и III спрата и облога 

степеништа, замена дотрајалих делова лифта, као и санација плафона у ходницима, 

антреу и приземља, замена постојећег котла. 

У објекту (поткровље) се предвиђају инсталације водовода и канализације, постављање 

инсталације грејања, климе, као и електроинсталације јаке и слабе струје. 

 

1. ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ  

 

 ТЕХНИЧКИ ОПИС 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ ОБЈЕКТА 

Локација на којој се предвиђа адаптација, санација и инвестиционо одржавање зграде 

за заштиту одраслих и старих лица – Дом за старе и пензионере налази се у Кикинди, у 

улици Генерала Драпшина бр.99 на кат.парц.број 4708 КО Кикинда. Постојећи објекат 

је спратности Пр+3. 

Пројектом се предвиђа адаптација таванског простора у пословно-технички простор 

(канцеларијски простор) са санитарним чворовима, и инвестиционо одржавање 

постојеће фасадне столарије, подова на ходницима I,II и III спрата и облога 

степеништа, замена дотрајалих делова лифта, као и санација плафона у ходницима, 

антреу и приземља, замена постојећег котла. Приступ објекту је из улице Генерала 

Драпшина. 

КЛИМАТСКИ УСЛОВИ И ЗОНЕ СЕИЗМИЧНОСТИ 

Локација се налази у другој грађевинско-климатској зони и VII сеизмичкој зони. 

ПРЕТХОДНА ИСТРАЖИВАЊА 

Претходна истраживања нису извршена. 

ОБЛИКОВНЕ, ПРОГРАМСКЕ И ФУНКЦИОНАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКТА 

Aдаптација, санација и инвестиционо одржавање зграде за заштиту одраслих и старих 

лица – Дом за старе и пензионере пројектована је тако да се адаптацијом таванског 

простора добијају канцеларијске просторије за потребе поменуте установе. 
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Инвестиционим одржавањем постојећег објекта предвиђена је замена целокупне 

фасадне столарије са новом алуминијумском столаријом са термо прекидом, 

нискоемисионим стаклом 4+12+4мм, подова на ходницима I,II и III спрата и облога 

степеништа, замена дотрајалих делова лифта, као и санација плафона у ходницима, 

антреу и приземља, замена постојећег котла. 

Адаптацијом таванског простора у пословни, добиле су се канцеларијске просторије 

којих је укупно осам и два санитарна чвора. 

КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА 

Носећа конструкција постојећег објекта је од армирано-бетонских скелетних система 

на армирано-бетонским темељима. Стубови су променљивог попречног пресека. 

Међуспратна конструкција је лмт таваница и пуна аб плоча. Спољни зидови су од 

гитер блока д=25 изоловани са каменом вуном+ал фолија д=5цм и фасадном опеком 

д=12цм. Кров је двоводан, дрвена кровна конструкција. Покривач је фалцовани цреп. 

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА 

Постојећа кровна конструкција је дрвена, ослоњена је преко попречних зидова и 

дрвениох стубова. У попречним зидовима постоје отвори димензија 80x200цм. Ти 

отвори се проширују на 210x290цм ради формирања ходника. Преградни зидови су од 

ригипс плоча д=15мм постављени на металну потконструкцију и укупна дебљина зида 

износи д=20цм.Ригипс плоче су водоотпорне и ватроотпорне дебљине д=15мм. Испуна 

преградних зидова је од минералне вуне д=20цм. Завршна обрада зидова је глетовање 

2x и бојени полудисперзивном бојом у тону по избору пројектанта. Постојећи 

преградни (попречни) зидови од гитер блока се завршно обрађују ригипс плочама на 

металној потконструкцији и изолују стиропор плочама д=5цм. Ригипс плоче и 

стиропор су ватроотпорни. Кровна конструкција се изолује минералном и каменом 

вуном д=12+12=24цм. Кров је вентилисан, без подашчавања. Поставља се 

паропропусна-водонепропусна фолија. Завршна обрада плафона је такође од 

ватроотпорних ригипс плоча д=15мм постављених на металну потконструкцију. 

Осветљење просторија, осносно канцеларија и санитраних чворова постиже се 

постављањем кровних прозора димензија 66x118цм типа VELUX GLU FK06 0055 са 

опшувком 2000 са BDX-OM и ролетнама, којих је укупно 14комада. Унутрашња 

столарија у поткровљу је дрвена. Подови у поткровљу у свим просторијама су пвц 

плоче. 

Инвестиционим одржавањем предвиђа се замена фасадне столарије са алуминијумском 

пластифицирнаом фасадном столаријом са термопрекидом и нискоемисиним стаклом 

4+12+4мм. Подови у ходницима и и облога степеништа се санирају лепљењем пвц 

плочама типа ГЕРФЛОР. Предвиђена је санација плафона у ходницима, антреу и у 

ходницима.Такође се предвиђа замена постојећих елемената лифта новим, што ће бити 

детаљно приказано у предмеру радова. Замена котла на гас котлом на биомасу и 

машинске инсталације на поткровљу је видљив у делу пројекта машинских 

инсталација. 

ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМА У ОБЈЕКТУ 

У објекту (поткровље) се предвиђају инсталације водовода и канализације, постављање 

инсталације грејања, климе, као и електроинсталације јаке и слабе струје. 

ЕТАПНОСТ ГРАДЊЕ 
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Објекат је пројектован тако да се изведе у једној фази. 

ОПИС НАЧИНА ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

У поткровљу су предвиђене инсталације водовода и канализације. Снабдевање 

санитарних чворова у поткровљу предвиђа се прикључењем на постојећу водоводну 

мрежу, односно водоводну вертикалу која се налази на трећем спрату испод. Одвод 

фекалне канализације предвиђа се прикључењем на постојећу канализациону 

вертикалу која се налази у санитарним чворовима испод, односно на трећем спрату. 

Све посебно обрађено у пројекту хидротехничких инсталација. 

Инвестиционим одржавањем предвиђена је замена дотрајалих делова водовода и 

канализације у мокрим чворовима приземља, првог, другог и трећег спрата. 

. ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ ЗА ОБЈЕКАТ 

НОСИВОСТ И СТАБИЛНОСТ 

- Приликом грађења и употребе објекта пројектована конструкција омогућава да не 

дође до следећих појава: рушења целог или дела објекта, деформација изнад 

дозвољеног нивоа, оштећења инсталација и оштећења у мери несразмерно већа у 

односу на узрок. 

- Конструкција објеката је урађена у свему према прописима за ову врсту објеката. 

- Избор конструкције објекта је правилан са аспекта стабилности, ватроотпорности, 

утицаја сеизмике и коришћења. 

- Одабрани систем конструкције омогућава оптималну стабилност уз истовремено 

испуњавање свих функционалних захтева у организацији простора. 

- Избор кровне конструкције и нагиба крова испуњава услове о минималним нагибима 

у зависности од кровног покривача 

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 

- Приликом пројектовања објекта предузете су мере тако да се у случају дејства 

пожара: сачува стабилност конструкције у одређеном временском периоду; спречи 

ширење ватре и дима у објекту као и на суседне објекте;омогући сигурна и безбедна 

евакуација људи, односно њихово спашавање. 

- Објекат је лоциран тако да омогућава несметано коришћење и приступ без 

угрожавања осталих објеката. 

- Изабрани материјали за конструкцију и остали уграђени материјали испуњавају све 

противпожарне захтеве. 

ХИГИЈЕНА, ЗДРАВЉЕ И ЖИВОТНА СРЕДИНА 

- Приликом изградње, употребе или уклањана објекта потребно је предузети мере тако 

да се не угрожава хигијена, здравље и безбедност радника, корисника и суседа; спречи 

прекорачење дозвољених граничних вредности утицаја на животну средину које 

настају: испуштањем отровних гасова, емисијом опасних материја и испарљивих 

органских једињења, емитовањем опасних зрачења, испуштањем опасних честица и 

супстани у ваздух, воду за пиће, подземне и површинске воде и земљиште, погрешним 

испуштањем отпадних вода, димних гасова, чврстог и течног отпада, присуством влаге 

у објекту. 

- Распоред просторија у објекту, њихов однос, величина и број просторија су сагласни 

са условима и нормативима за ову врсту објеката. 

- Просторије у објекту имају природно осветљење и проветравање. Просторије које 
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због свог положаја у објекту не могу имати природну вентилацију, проветравају се 

принудно, путем канала за проветравање. 

- Изабране висине радних и помоћних просторија су у складу са одговарајућим 

прописима и захтевима конструкције. 

- Предвиђен је довољан број вертикала за одвод атмосферске воде са крова и терена 

око објекта. 

БЕЗБЕДНОСТ И ПРИСТУПАЧНОСТ ПРИЛИКОМ УПОТРЕБЕ 

- Мере примењене приликом пројектовања омогућавају испуњење захтева безбедности 

и приступачности приликом употребе: да не дође до опасности од незгода или 

оштећења при раду или употреби као што су клизање, пад, судар, опекотине, струјни 

удари, повреде од експлозија и провале. Нарочито се обезбеђује приступ и коришћење 

особама са инвалидитетом, деци и старим особама. 

- Обзиром на намену објекта, правилно је извршен избор хоризонталне и вертикалне 

комуникације у објекту. 

- Положај и димензије врата и прозора су одређене у складу са функцијом простора, а 

димензије прозора омогућавају оптималан осветљај. Материјал за прозоре и врата је 

стандардан и правилно одабран. 

ЗАШТИТА ОД БУКЕ 

- Обрада подова, зидова и таваница је извршена у зависности од намене просторија и 

захтева конструкције. Употребљени материјали одговарају са аспекта санитарне и 

термоакустичке заштите. 

- Бука којој су изложени корисници или суседи је на нивоу који не угрожава њихово 

здравље и омогућава им спавање, одмор и рад у одговарајућим условима. 

ЕКОНОМИЧНО КОРИШЋЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ И ОЧУВАЊЕ ТОПЛОТЕ 

- Избор термичке заштите је у складу са прорачуном у Елаборату енергетске 

ефикасности, Правилником о енергетској ефикасности зграда. Заједно са инсталацијом 

грејања, вентилацијом, осветљењем и препремом топле воде омогућава низак ниво 

потрошње енергије, водећи рачуна о корисницима. 

ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 

- Пројектовањем објекта омогћено је да се природни ресурси користе на одржив начин 

који омогућава: поновно коришћење или могућност рециклаже објекта, уграђених 

материала и делова објекта; трајност објекта и коришћење еколошких материала и 

секундарних сировина при изградњи објекта.__ 

 

2. РАДОВИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 

Пројекат представља новопројектоване хидротехничке инсталације - 

унутрашњи водовод и фекалну канализацију за адаптација тавана у поткровље. 

Постојећи објекат је спратности Пр+3. Адаптацијом тавана добија се нова 

спратност објекта, тако да је објекат спратности Пр+3+Пк. 

Фекална канализација 

Канализационе цеви су пластичне (пп), одговарајућег пречника. Главна 
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одводна цев за поткровље је 110 – од два умиваоника, две вц шоље и два сливника 

110-75. Вентилација мреже врши се преко вертикале К - Ø110 која се на крову 

завршава вентилационом главом Ø150 од поцинкованог лима. Поткровље се 

прикључује на постојећу фекалну канализацију на трећем спрату у санитарним 

чворовима. Цеви у зидовима поставити према прописима на пројектовану дубину и у 

пројектованом паду. Потребно је оставити отворе на местима продора цеви. Пре 

затварања цеви у зиду, испитати цеви на водопропустљивост. Сви санитарни објекти и 

прибор су прве класе без оштећења. 

Водовод 

Водоводне цеви су пластичне (пп), одговарајућег пречника. 

Главна вертикала у објекту на коју се прикључују два вц-а у поткровљу је 

1’’. Цеви за напајање умиваоника и водокотлића - 1/2’’ (пп) поставити у зиду. 

Извршити пробни притисак у мрежи и то за 5 бара већи од притиска у 

градској мрежи. Затим мрежу хлорисати и добро испрати. Прибавити доказ да је вода у 

мрежи бактериолошки исправна. 

Водити рачуна о правилном постављању водоводних и канализационих цеви. 

Потребно је оставити или направити отворе на местима продора цеви. Све цеви и сав 

потребни спојни материјал је I класе без оштећења. 

Прикључак санитарних чворова у поткровљу на постојећу водоводну и канализациону 

мрежу извести према условима надлежног јавног предузећа. За све радове који нису 

обухваћени овим описом, предмером и предрачуном важе технички прописи за 

одговарајућу врсту посла. 

 

3. РАДОВИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА 

 

5.0.1 ORGANIZACIJA PROJEKTA 
Ovim projektom se obrađuju sledeće instalacije: 

- Elektricne instalacije osvetljenja 

- Elektricne instalacije opštih potrošača i utičnica 

- Izjednačenje potencijala 

- Gromobranska zaštita 

5.0.2 PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE 

Glavni projekat elektrotehničkih instalacija izrađen je u svemu prema: 

- Projektnom zadatku, 

- Građevinsko- arhitektonskim podlogama, 

- Razmeni potrebnih podataka sa projektantima ostalih vrsta projekata 

za ovaj objekat(projekat mašinskih instalacija) 

Prilikom izrade ovog projekta u svemu su postovani svi postojeci tehnicki i drugi propisi i 

standardi JUS, 

odnosno IEC ili DIN. 

5.0.3 OPIS OBJEKTA 
U okviru postojećeg objekta Zgrade za zaštitu odraslih i starih lica, Dom za stare i penzionere, Kikinda, 
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na kat. Parc. Br. 4708 KO Kikinda predviđa se nadogradnja potkrovlja sa funkcionalnom organizacijom 

korišćenja 

kao kancelarijski prostori. 

U arhitektonsko-građevinskoj konfiguraciji nadograđeni deo objekta se radi u jednoj lameli sa jednim 

sparatnim 

nivoom u potkrovlju sa namenom korišćenja kao kancelarijske prostorije koje će biti u funkciji ovog 

objekta. 

Material od koga se radi ovaj objekat je kombinovani laki građevinski material. 

Krovna konstrukcija je drvena u sistemu dvovodnog krova. Krovni pokrivač je od crepni ploča. 

Horizontalni i 

vertikalni oluci su od Al obojenog lima. 

 

5.1 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE U ZGRADI 

5.1.1 Karakteristike napajanja objekta 

Projektovana elektroenergetska instalacija je namenjena napajanju elektricnom energijom 

prijemnika u 

dograđenom i adaptiranom objektu. 

Objekat će se napajati iz postojećeg glavnog razvodnog ormara lociran u prizemlju ovog 

objekta. Svi 

potrošači u planiranim prostorijama nadograđenog potkrovlja napajat će se preko jednog 

razvodnog ormara 

RO-Pk. Razvodni ormar RO-Pk napaja se sa mrežnih sabirnica, naponom 3x400/230V, 50 Hz. 

Sistem zastite od previsokog napona indirektnog dodira je TN - C -S. Instalisane (Pi) i 

jenovremene (Pjm) 

snage izračunate su i specificirane na crtežima jednopolnih šema glavnog razvodnog ormara, 

kao i na 

crtežima jednopolnih šema pomoćnih razvodnih ormara. 

5.1.2 Spoljašnji uticaji 

Spoljasnji uticaji na objekat su odredjeni prema СРПС HD 60364-4-482 i sastavni su deo ovog 

projekta. 

5.1.3 Održavanje instalacije 

Predviđeno je redovno održavanje svih elemenata instalacije i redovni remonti svih agregata 

koji će se 

izvršavati prema uputstvima proizvođača. Sve radove na odrzavanju instalacija i remontima 

opreme vrsiće 

stručna lica za predmetne radove. 

5.1.4 Izbor i postavljanje električne opreme 

Celokupna elektricna oprema je odabrana u skladu sa zahtevima standarda СРПС HD 60364-5-

51 u 

zavisnosti od spoljnih uticaja utvrđenih prema СРПС HD 60364-4-482 

Shodno “Klasifikaciji objekta i izbor opreme”, u objektu je odabrana električna oprema izložena 

“normalnim” uslovima, pa su odabrane karakteristike koje odgovaraju ovim uslovima (stepen 

zaštite IP 30). 

Prostori u kojima se ocekuje prskanje vode prema klasi uticaja AD2 opremljeni su opremom sa 

stepenom 
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zastite najmanje IP 34. 

5.2 Rasklopni blokovi 

5.2.1 Glavni razvodni ormani 

Etažni razvodni orman namenjen je napajanju svih prijemnika elektricne energije u dograđenom 

objektu, 

smesten je na zid hodnika, tako da mu je sredina na 1,5 m od gazišta. 

Predviđeno je da orman bude izrađen u kućištu od presovanog lima sa vratima i bravom za 

zaključavanje, u 

stepenu zaštite IP 44. 

U ormarima su smešteni glavni prekidači sa modulima za prekostrujnu zaštitu i zaštitu od 

preopterećenja. 

Zaštita napojnih vodova u ormarima je predviđena automatskim instalacionim prekidačima 

karakteristika 

“B” I “C”. 

5.2.2 Instalacija osvetljenja 

Celokupna instalacija unutašnjeg osvetljenja izvesce se instalacionim provodnicima sa “halogen 

free” 

izolacijom tipa N2XH-J, preseka i broja žila prema planovima ovog projekta. 
16 

Svi instalacioni provodnici se polazu jednim delom po zidu ispod maltera a drugim delom iznad 

spuštanog 

plafona uvučeni u zaštitna pvc negoriva creva. A na mestima prolaska provodnika preko ili kroz 

betonskoarmirane 

mase, još u gradilišnoj fazi ovih radova polžu se PVC creva odgovarajućih prečnika. 

Rasveta je rešena kao opšta, siguronosna i pank, pretežno sa fluoroscentnim cevnim i fluo 

kompaktnim 

sijalicama u zavisnosti od namene prostorija i svetlotehnickih zahteva koje preporucuju 

odgovarajuci standardi za ovakvu vrstu osvetljavanja prostora. 

U sanitarnim prostorijama i na spoljnom delu objekta predviđene su svetiljke u nepromocivoj 

izvedbi (IP 55). 

Za slučaj nestanka mrežnog napona predviđene su svetiljke posebne namene sa sopstvenim 

izvorom napajanja iz NiCd baterija sa autonomijom rada u trajanju 3 šasa. Svetiljke se 

automatski pale kod nestanka mrežnog napona i automatski gase kod dolaska napona iz mreže. 

Svetiljke se u svim zasebnim prostorijama pale lokalno “mikro” prekidačima a na koridorima, 

taster prekidačima, preko impulsnih relea, sa vremenskom zadrškom. 

5.2.3 Instalacija priključnica 

Predviđen je dovoljan broj monofaznih i trofaznih priključnica sa zaštitnim kontaktom. 

Raspored 

priključnica je prilagođen dispoziciji i kaakteristikama opreme sa visinim montaže prikazanim 

na 

planovima. Predviđeni su kodirani utikači. Poprečni presek kabla i dužina kabla do utičnica 

dimenzionisani 

su tako da obezbede, da tolerancije napona budu u funkciji zaštite aparata. Instalaciju 

monofaznih utičnica 
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izvodi se kablovima sa zvezdastim rasporedom žila, tip. N2XH-J 3x2,5mm2 a trofaznih utičnica 

kablom 

N2XH-J 5x2,5mm2 i to samo jedan aparat po utičnici i strujnom krugu. 

Instalacioni provodnici se polažu jednim delom po zidu ispod maltera a drugim delom iznad 

spuštanog 

plafona, položen na PNK nosače ili uvučen u pvc gibljiva zaštitna negoriva creva odgovarajućeg 

preseka. Na 

mestima polaganja preko armiranih betonskih masa provlačiti ih kroz PVC creva odgovarajućeg 

prečnika. 

5.2.4 Instalacija EMP kotlarnice 

Mašinskim projektom predviđena je kotlarnica na biorazgradivo gorivo – pelet. 

Predviđena snaga kotlova na pelet je, 2x250kW. 

Napajanje el. Potrošača kotlarnice predviđeno je iz postojećeg GRO, lociran na prizemlju 

objekta. 

Ukupna instalisana snaga objekta je: 

Pin= 12kW 

Kj= 0,7 

Pjm= 8,4kW 

Svi el. potrošači u kotlarnici se napajaju iz RO-Kt, lociran na pristupačnom i pogodnom mestu, 

prikazano 

na planovima. Ormar je predviđen da se izvede kao nazidni u kućištu od dekapiranog lima sa 

vratima i 

bravom za zaključavanje, zaptiven, u stepenu zaštite “IP 55”. 

Postrojenje kotlarnice se sastoji od 2 kotla na pelet, toplotne snage od od 250kW. Na kotlovima 

je ugrađen 

komandni ormar automatike za upravljanjem kotlom sa ekstermnim priključenjem el. Napajanja. 

Sa RO-Kt 

je izvršeno direktno trofazno napajanje preko grebenastih prekidača montirani na vratima 

ormara. 

Projektom je tretirana automatika rada i napajanje svih potrošača vezanih za postrojenje i 

napajanje 

kotlovskih tabli. Same kotlovske table i gorionici nisu predmet ovog projekta i njih obezbeđuje 

isporučilac 

opreme. 

Sva instalacija EMP termotehničkih instalacija se izvodi kablovima tipa PP00-Y broja žila i 

preseka 

prikazanim na planovima projekta. Kablovi se većim delom polažu na perforirane nosače 

kablova a manjim 

delom se provlače kroz bešavne č. Cevi i gibljiva č. Creva. 

5.2.4.1 Instalacije izjednačenja potencijala u kotlarnici 

U skladu sa Tehničkim propisima za izvođenje elektro instalaija predviđene su i instalacije za 

izjednačenje 

potencijala. U svrhu izjednačenja potencijala u prostoriji kotlarnice se polaže Traka FeZn 

20x3mm 
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postavljena po obodu zidova na nosače za uglavljivanje u zid. Na ovu traku se povezuju metalne 

mase 

kotlova, dimnjaka, cevovoda grejne instalacije kao i cevovod hidrantske mreže 

- temeljni uzemljivač se spaja sa trakom FeZn 25x4mm2. 

Spoj kabla za izjednačenje potencijala na sabirnicu izvesti vijkom M8 i odgovarajućom 

stopicom, a spojeve 

sa masom limenih ormara vijkom M8 i stopicom, a vodovodnom i kanalizacionom cijevi i 

obujmicom od 

pocinčane trake olovnom podloškom, stopicom i vijkom M8, sa sabirnicom u RO vijkom M8 i 

stopicom. 

Način izvođenja temeljnog uzemljivača dat je uz opis gromobranske instalacije. Sa temeljnog 

uzemljivača 

predviđen je poseban izvod trakom FeZn 25x4 mm2 do glavnog napojnog kabla 

5.2.5 Zastita od previsokog napona indirektnog dodira i izjednačavanje potencijala 

Zastita od previsokog napona indirektnog dodira sprovedena je u skladu sa “Pravilnikom o 

tehnickim 

normativima za elektricne instalacije niskog napo СРПС HD 60364-4-4 (IEC 364-4-41-1982), 

iskljucenjem 

zastitnog uređaja u propisanom vremenu (sistem TN-C-S ) 

Predviđeno je izjednačavanje potencijala svih metalnih masa unutar objekta. 

Sve metalne mase u objektu ekvipotencijalno međusobno povezati i spojiti na PE šinu u 

pripadajućem 

razvodnom ormaru. 

5.2.6 Instalacija gromobrana i uzemljenja 

 Gromobranska instalacija 

Spoljašnja gromobranska instalacija prihvata i odvodi u zemlju energiju atmosferskog pražnjenja, a 

unutrašnja 

gromobranska instalacija smanjuje opasna dejstva atmosferskih pražnjenja u unutrašnjosti štićenog 

prostora. 

Objekat je predviđen da se gradi od kombinovanog građevinskog materijala sa nadograđenim 

potkrovljem, drvenom 

krovnom konstrukcijom i krovnim pokrivačem od blok crepa. 

Obzirom na namenu i položaj objekta u odnosu na okruženje za zaštitu je projektovana gromobranska 

instalacija, u 

skladu sa Pravilnikom i J СРПС HD 1024-1-1 

Spoljašnja gromobranska instalacija se sastoji od: 

 prihvatnog sistema 

 sistema spusnih provodnika 

 sistema uzemljenja. 

Projektovan je tip neizolovane spoljašnje gromobranske zaštite. 

Kao prihvatni sistem predviđena je »mreža provodnika« izvedena č.pocinkovanom trakoma FeZn 

20x3mm postavljena 

na tipske nosače za slemenjake i ravan crep. 

Za spusne provodnike – odvode, predviđena je pocinčana čelična traka 20x3mm, postavljena kroz 

stubove objekta. 
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Traka se povezuje za čeličnu armaturu stubova, vezivanjem žicom, koji se mogu smatrati kao prirodni 

"spusni 

provodnici" sa napomenom da se mora obezbijediti trajno električna neprekidnost shodno СРПС HD 

1024-1-1 

Spusni provodnici treba da su postavljeni pravolinijski i vertikalno, sledeći najkraći i najdirektniji put do 

zemlje, kako 

je dato nacrtom u prilogu projekta. Spusne provodnike za vezu krovova na različitim nivoima postaviti 

kroz stubove 

kako je i dato na planovima u prilogu, a da se ne stvaraju otvorene petlje. Raspored spusnih provodnika 

je dat na planu 

u prilogu projekta. 

Za uzemljenje gromobranske instalacije koristi se postojeći temeljni uzemljivač koji je izveden 

pocinčanom čeličnom 

trakom FeZn 25x4 mm2, u skladu sa važećim standardima, kao zajednički za sve instalacije u objektu 

prema СРПС 

HD 60364-5-54, koji, istovremeno odgovara savremenim zahtevima zaštite od atmosferskih uticaja. 

Po završetku instalacije, izvršiće se merenje prelaznog otpora temeljnog uzemljivača i pribaviti atest o 

istom. 

Prema СРПС HD 1024-1 unutrašnju gromobransku instalaciju čini mera izjednačenja potencijala. Prema 

navedenom u 

glavnim razvodnim tablama predviđena je šina za izjednačenje potencijala (SIP – sabirnica za 

izjednačenje 

potencijala), povezana na sistem uzemljenje (temeljni uzemljivač). 

Na jednopotencijalnu sabirnicu u etažnoj razvodnoj tabli predviđeno je povezivanje – zaštitnih sabirnica 

u RO-Pk 

provodnikom P/F 1x16mm2. Predviđeno je da se sve metalne mase u novopredviđenim kancelarijama na 

potkrovlju 

međusobno galvnski spoje i povežu na jednu ekvipotencijalnu šinu u pripadajućoj rrazvodnoj tabli. 

Takođe je u 

etažnim razvodnim tablama predviđeno postavljanje odvodnika prenapona tipa PROTEC B2/275 (za 

fazne 

provodnike) proizvodnje »Iskra zaščite« ili sl. Kvaliteta koji se montiraju na DIN šinu. 

Kompletan sklop zaštite od atmosferskog pražnjenja predviđen je u skladu sa važećim Tehničkim 

propisima i isti tako 

izvesti. 

U glavnim razvodnim ormarima ugraditi Odvodnike prenapona. 

 

4. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  

 

TEHNIČKI OPIS 
Za dobijanje tople vode t=90/70oC predviđena su dva kotla toplotne snage od po 250KW koji 

kao gorivo koriste pelet. Kotlovi imaju stepen iskoriscenja η=0,9 i isporucuju se sa 

automatikama za sagorevanje(pri cemu se proces sagorevanja vodi prema temperaturi vode u 

kotlu i temperaturi izduvnih gasova), elektro grejacima za potpaljivanje,ventilatorima za svez 

vazduh i dimne gasove, dnevnim rezervoarima za pelet, uredjajima za automatsko ciscenje 

lozista i grejaca, puznim dodavacima peleta i uredjajima za automatsko izdvajanje pepela iz 

dimnih gasova. 
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Potrebe korisnika grejanja za toplotnom energijom koju ce dobijati sa nove kotlarnice su 

proveravane preko ugradjenih potrošača u objektu. 

Postojeća kotlarnica nema dovoljno prostora za smeštaj oba kotla pa će se jedan pregradni zid 

srušiti i ozidati novi ,čime će se dobiti dovoljno prostora i prostorija za pelet ,kako je dato u 

dokumentaciji. 

Zastita kotlova od niskotemperaturne korozije 

Za zastitu kotlova od niskotemperaturne korozije koriste se zastitne pumpe koje su postavljene 

na kratku vezu , koja se nalazi izmedju cevi za odvod tople vode iz kotlova i cevi za povratak 

tople vode u kotlove. Zastita se ostvaruje tako sto se pumpe ukljucuju preko termostata za 

tecnosti kada temperatura povratne vode u kotlove opadne ispod t=60oC praveci tako mesavinu 

povratne vode u kolove sa temperaturom od t=60oC. Kada se postigne temperatura povratne 

tople vode u kotlove pri kojoj nema niskotemperaturne korozije zastitne pumpe se iskljucuju. 

Pumpe su dimenzionisane za 40% casovnog protoka tople vode kroz kotlove. 

Hemiska priprema vode 

Na osnovu konsultacija sa proizvođačem kotlova „Radijator Inđenjering „Kraljevo dobjiena je 

informacija da za ovaj tip kotlova nije neophodna hemiska priprema napojne vode . 

Cirkulacione pumpe 

U kotlarnici će se zameniti samo pumpa radijatorskog grejanja dok će pumpe za komoru i bojler 

sanitarne vode ostati postojeć.Karakteristike nove pumpe radijatorskog grejanja date su u 

predmeru. 

Sistem za odrzavanje pritiska 

Za odrzavanje pritiska u celokupnom grejnom sistemu koj obuhvata kotlarnicu, tolovod i 

potrosace odabran je uredjaj za odrzavanje pritiska sa diktir pumpom tipa OP400 , koji ima 

posudu zapreminu od 400(l). Sud je isporucen sa razvodnim ormanom, mikroprocesorskom 

kontrolnom jedinicom za upravljanje radom uredjaja.Prikljucna snaga za orman je 0.84KW. 

Opseg pritiska diktir pumpe je (2-4)bara. 

Sabirnik i razdelnik 

Razvodna topla voda t=90oC sa skretnice dolazi do razdelnika tople vode odakle se 

cirkulacionim pumpama salje do potrosaca. U sabirniku tople vode t=70oC se prikuplja 

povratna 

topla voda od potrosaca i sa njega vraca u hidraulicnu skretnicu. Sabirnik i razdelnik tople vode 

će se reparirati i prilagodit novoj dispoziciji opreme. Sabirnik i razdelnik se ciste, antikoroziono 

zasticuju i izoluju mineralnom vunom u deblini od 80mm. Mineralna vuna se opsiva Al limom 

debljine 0,55mm. 

Hidraulicka skretnica 

Hidraulicka skretnica je dimenzionisana za casovni protok tople vode od 21,5m3/h, 

koji odgovara temperaturnom rezimu t=90/70oC i nominalnom toplotnom kapacitetu kotlova od 

500KW. Hidraulicna skretnica se pravi prema prilozenom detalju od bezsavne celicne cevi 

ф219.1x6,3 i ima visinu H=1538mm. Hidraulicna skretnica se izoluje mineralnom vunom u 

debljini od 80mm i opsiva Al- limom debljine 0,8mm. 

Razvodna mreza u kolarnici 

Razvodna mreza u kotlarnici se radi od crnih celicnih bezsavnih ili savnih celicnih 

cevi.Razvodna mreza se vodi vidno antikoroziono zasticena i izolovana mineralnom vunom u 
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oblozi od AL-lima. Debljina mineralne vune iznosi 50mm.Za oslobadjanje instalacije od 

vazduha 

na najvisim tackama instalacije u kotlarnici su postavljeni odgovarajuci odzracni loncici.Ovaj 

projekat ne obuhvata prikljucne toplovode za potrosace van kotlarnice. 

Odvod produkata sagorevanja 

Zaodvod produkata sagorevanja iz kotlova koriste se postojeći dimnjaci. Svaki kotao ima svoj 

dimnjak i svoj ciklon za odvajanje pepela iz dimnih gasova. 

Skladistenje goriva 

Za jednu grejnu sezonu kotlarnica potrosi 83.561,87 peleta. Pelet se skladisti u prostororiju koja 

će biti adaptirana pored kotlarnice . 

Pelet se nabavlja i skladišti u džakovima koji su postavljeni na paletama. Ventilacija prostorije 

za pelet nije potrebna s obzirom da je pelet upakovan u džakove i isti se u džakovima doprema 

do kotlarnice gde se sipa u silose čime je izbegnito stvaranje prašine u prostoriji za pelet. 

Regulacija rada kotlarnice 

Za regulaciju temperature odlazne vode sa skretnice ka porosacima koristi se PLC uradjaj, 

temperaturni senzor postavljen na hidraulicnu skretnicu i temperaturni senzor za spoljasnje 

uticaje(spoljasnju temperaturu). Na osnovu dobijenih signala od senzora preko PLC uredjaja 

regulise se toplotno opterecenje kotlova preko sagorevanja , a time itemperatura odlazne vode 

sa hidraulicne skretnice ka potrosacma. Regulacija toplotnog opterecenja kotlova preko 

pomenute automatike se izvodi kaskadno. 

Sve ostalo sto nije pomenuto u tehnickom poisu uradjeno je prema pvazecim propisima za ovu 

vrstu instalacija. 

Radijatorsko grejanje 

Kao grejna tela u prostorijama potkrovlja predviđeni su člankasti aluminijumski radijatori ,a u 

sanitarnim čvorovima cevni radijatori .Radijatori su predviđeni tip: Global Vox 300/80. Vox 

radijatori se mogu upotrebljavati u svim instalacijama grejanja toplom vodom do 100 °C sa 

radnim pritiskom do 6 bara. 

Mogu se instalirati u sistemu koristeći čelične, bakarne ili termoplastične cevi. 

Postavljanje radijatora vrši se upotrebljavanjem sledećih distanci: 

- najmanje 3 cm od zida, 

- najmanje 10 cm od poda, 

- najmanje 10 cm od ivice prozora ili police. 

Povezivanje radijatora vrši se produžavanjem vartikala sa III sprata cevovodom od crnih 

bešavnih cevi dimenzija kako je dato u grafičkoj dokumentaciji. 

Da bi se izbegli problemi vezani za taloženje i koroziju kada se u sistemu za grejanje koriste 

različiti materijali preporučuje se da se Ph vode proveri, poželjno je da Ph vode bude izmedju 

6,5 i 8, kao i da se koriste odgovarajući aditivi koji sprečavaju ove probleme, prema preporuci 

proizvodjača.Radijatori se opremaju termostatskim radijatorskim ventilima I radijatorskim 

prigušnicama .Radi eleminisanja vazduha u grejnim telima predviđene su ručne radijatorske 

ozrake.Sve cevi horizontalnih i vertikalnih vodova moraju imati atest i odgovarati standardima 

SRPS I DIN standardima . 

Na prolazu kroz gradjevinsku konstrukciju cevi ne smeju biti cvrsto uzidane ,vec uvek moraju 

imati dovoljno prostora za slobodnu dilataciju usled promene temperature.Iz tog razloga se cevi 

pri prolazu kroz meduspratnu konstrukciju I zidove obavijaju talasastom hartijom,izuzev u 



 

                                            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 

 

_____________________________________________________________________________

____ 

|Град Кикинда/ Конкурсна докуметација за ЈН (95/2017) | 20 од 113 

mokrim cvorovima gde se postavljaju metalne cahure koje se izdizu 5cm iznzd poda.Cirkulacija 

vode u sistemu vrši se pomoću cirkulacione pumpe. 

Po izvrsenoj montazi instalacija cevovod i armaturu treba podvrgnuti punom tehnickom 

ispitivanju na pritisak koji ima za cilj da ustanovi uskladjenost konstrukcije uredjaja, cevovoda i 

armature sa projektnim zahtevima tehnicke sigurnosti. 

Po uspesno izvrsenom ispitivanju , sve cevi armaturu i druge metalne delove temeljno ocistiti od 

rdje i zastititi odgovarajucim premazom,. 

Kako je na objektu predviđena zamena stolarije čime će se poboljšati energentska efikasnost 

objekta , u prostorijama će se smanjiti gubici.Zbog obimnih radova koje bi iziskivalo smanjenje 

rebara u tim prostorijama predviđena je ugradnja ventila sa termostatskim glavama na svim 

grejnim telima u objektu. 

 

 

5. ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА  

 

Podaci o lokaciji objekata značajni za zaštitu od požara kroz koje se dokazuje 

primena mera zaštite od požara prilikom postavljanja objekata i postrojenja 

Postojeći objekat koji je predmet adaptacije i sanacije lociran je na kat.par.br.4708 K.O. 

Kikinda . 

Adaptacija i sanacija objekta će biti projektovan tako da se požara ne može prenete na 

njega i sa njega. Odnosno ispoštovan je član 30 stav 1 tačka 3 i član 48 Zakon o zaštiti 

od požara ("Sl. glasnik RS" br.111/09 i 20/2015) što se može videti iz situacije koja je 

satavni deo grafičke dokumentacije. 

Iznad objekata nema instalacija sa zapaljivim tečnostima i gasovima. 

Omogučen je pristup objektima vozilom za vatrogasnu intervenciju – saobraćajnica od 

najbliže vatrogasne jedinice do objekta zadovoljava zahteve iz Pravilnika o tehničkim 

normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozola u 

blizini objekta povećanog rizika od požara" ("Sl.list SRJ" br. 8/95). 

Pristupni put za vatrogasna vozila izdržava opterećenje koje po osovini iznosi minimum 

13 kN (za troosovinsko vozilo), saobraćajnic oko samog objekta je projektovana tako da 

obezbede unutrašnji radijus krivine od 7 m i spoljni radijus krivine od 10,50 m, visinska 

prohodnost je obezbđena za vatrogasna vozila i iznosi min 4,50 m, zadovoljen je zahtev 

da uspon (rampa) pristupnog puta za vatrogasno vozilo ne sme biti veći od 12 % kada se 

kolovoz ne ledi, odnosno ne sme biti veći od 6 % kada se kolovoz ledi 
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V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

 

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају 

ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 

75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су: 

 

1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је 

регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. 

став 1. тачка 1) Закона). 

 

Доказ: 

Правно лице: 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда. 

Предузетник 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда. 

Физичко лице / 

 

2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  

законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона). 

 

Доказ: 

Правно лице 

 

1) Извод из казнене евиденције , односно уверење основног суда на 

чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица, којим 

се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно 

лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 

криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача 

није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог 



 

                                            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 

 

_____________________________________________________________________________

____ 

|Град Кикинда/ Конкурсна докуметација за ЈН (95/2017) | 22 од 113 

криминала ( захтев се подноси према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има 

више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од 

њих. 

 

Предузетник 

и физичко 

лице 

 

Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 

поднети према месту рођења или према месту пребивалишта  

 

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 

ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА 

МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 
 

3) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио 

доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. 

тачка 4) Закона). 

 

Доказ: 

Правно лице 

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и  

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода   

Предузетник  

1. уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

Физичко лице 

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

Орган надлежан 

за издавање: 

 

1)  Република Србија - Министарство финансија - Пореска  управа 

Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту седишта 

пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту 

физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и 

наплату одређене врсте јавног прихода. 

2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска 

управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, 

односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној 

надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног 

прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој 
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потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне 

приходе прибављају и од других локалних 

органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду 

локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних 

органа/организација/установа. 

 

 

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 

ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА 

МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 

 

 

4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу 

дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако 

је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона). 

Напомена: „За ову јавни набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке није предвиђена посебним прописом“. 
 

5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито 

наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. 

став 2. Закона). 

  

Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена  Изјава о поштовању обавеза које 

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

заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве  дат је у Поглављу X. 

Конкурсне документације. 

 

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и 

то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским 

капацитетом.  
1) Финансијски капацитет: 

Услов:  

(1) да остварени пословни приход у последње три године (2014, 2015, 2016) за које 

су достављени подаци мора да буде већи од 85.000.000,00 динара;  

(2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу 

јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан. 
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Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне 

регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и 

биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за 

претходне три обрачунске године ( 2014, 2015 и 2016). Уколико Извештај о бонитету 

Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2016 годину, доставити 

Биланс стања и Биланс успеха за 2016. годину.  

Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у 

последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки 

објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне 

банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на 

Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.  

 

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге 

по систему простог књиговодства, достављају: 

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак 

грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на 

чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. 

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем 

рачуну за претходне 3(три) обрачунске године. 

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања 

(паушалци), достављају: 

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну 

за претходне 3 ( три) обрачунске године. 

 

2) Пословни капацитет: 

Услов:   

Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки 

реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 60.000.000,00  динара без пореза на 

додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова 

и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на 

реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње 

(стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).  

Доказ:  

Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац 

Референтне листе, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације. 

Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце 

потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној  

листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. 

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном 

Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим 

обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из 
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Конкурсне документације и то:  

- назив и адресу наручиоца,  

- назив и седиште понуђача,  

-  облик наступања за радове за које се издаје Потврда, 

- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном 

року,  

- врста радова,  

- вредност изведених радова,  

- број и датум уговора,  

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може 

користити, 

- контакт особа наручиоца и телефон, 

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца. 

Уз потврду Наручиоца доставити: 

Фотокопије Уговора на које се потврда односи 

Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима 

 

3) Технички капацитет 

Услов: 

Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за 

извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, 

грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у 

оквиру предмета јавне набавке. 

Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:  

Врста Количина 

Камион „сандучар“  комада  1  

Лако доставно возило комада    1 

Конзолна дизалица – „врабац“ носивости мин 500кг комада    1 

Комбинована машина – „Скип“ комада    1 

  

  
 

 

Доказ: 

а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна 

набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити 

означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у 

години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране 

овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. 

б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и  

отпремница; 

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; 

г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. 

ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације 
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без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола 

(фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; 

Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или 

оверене фотокопије уговора на увид. 

Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у 

Поглављу XIII.  Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од 

стране одговорног лица и достављен уз понуду.  

 

 4)Кадровски капацитет: 

Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све 

време извршења уговора о јавној набавци и то: 

- најмање 25 извршилаца,  

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 или 800-који ће решењем бити именован 

за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 450 или 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача 

радова у предметној јавној набавци 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у 

предметној јавној набавци  

 

 

Доказ: 
а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске 

пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са 

потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске 

пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за 

подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – 

фотокопију уговора о раду и М-А образац,  

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: 

уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова 

или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о 

раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.   

г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку 

лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком 

Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопија потврде о 

важности лиценце мора се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом; 

 

5)Обилазак локације 

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао 

локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне 



 

                                            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 

 

_____________________________________________________________________________

____ 

|Град Кикинда/ Конкурсна докуметација за ЈН (95/2017) | 27 од 113 

информације потребне за припрему прихватљиве понуде. 

Услови и начин обиласка локације  и увида у пројектну документацију одређени су у  

Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак 

локације за извођење радова и увид у пројектну документацију. 

 

Доказ: 

Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и 

извршеном увиду у пројектну документацију ( Поглавље XVII. Конкурсне документације). 

 

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група 

понуђача 

1) Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки  понуђач из 

групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем 

одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из 

члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

2) Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. 

став2. Закона, који  мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и 

да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације. 

3) Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са 

подизвођачем 

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне  услове из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 

5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10%  укупне 

вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5)  

закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио 

извршење тог дела набавке. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 

неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи 

од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као 

најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа. 

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, 

не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за 
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привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 

регистре. 

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за 

привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ 

су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.  

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи 

доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет 

страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је 

доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ. 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

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

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

Понуђач је дужан да без одглагања 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 прописан начин. 
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VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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

Понуда мора бити састављена на српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И 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. 

 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. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да 

одбије. 

 

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на 

који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као 

заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем. 

 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је  

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 

понуђача из групе понуђача.  

 Понуду доставити на адресу (Наручиоца) град Кикинда,Трг српских добровољаца 

бр.12,Кикинда     , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова –Адаптација, санација 

и инвестиционо одржавање  Геронтолошког центра   Кикинда  , ЈН бр. 95/2017   , НЕ 

ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 

29.01.2018.     године, до     10     часова. 

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

налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати 

потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат 

пријема понуде. 

 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, 

сматраће се неблаговременом. 

 Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних 

услова, мора да садржи: 

1) образац понуде, 

2) модел уговора, 

3) образац структуре цене, 

4) образац трошкова припреме понуде, 

5) образац изјаве о независној понуди, 

6) образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, 
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7) образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим 

уговорима, 

8) образац Изјаве о техничкој опремљености, 

9) банкарску гаранцију за озбиљност понуде, 

10) образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у 

пројектну документацију, 

11) оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро 

извршење посла, 

12) оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака 

у гарантном року, 

13) друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у 

конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза. 

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, 

овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу 

попуњавати и потписивати графитном оловком. 

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за 

њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да 

обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.  

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са 

свим страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим 

подацима. 

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми 

која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања 

понуде (повезана јемствеником или на други начин).  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 

који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, 

изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном 

одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. 

став 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог 

понуђача из групе понуђача.  

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 

оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају 

давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу 

споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. 

Закона. 

3. ПАРТИЈЕ 

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.  

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Кикинда ,  са 

назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку –Адаптација, санација и инвестиционо одржавање  

Геронтолошког центра   Кикинда  – ЈН бр. 95/2017  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку –Адаптација, санација и инвестиционо одржавање  

Геронтолошког центра   Кикинда – ЈН бр. 95/2017  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку –Адаптација, санација и инвестиционо одржавање  

Геронтолошког центра   Кикинда – ЈН бр. 95/2017  - НЕ ОТВАРАТИ”   или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку –Адаптација, санација и инвестиционо 

одржавање  Геронтолошког центра   Кикинда – ЈН бр. 95/2017  - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду.   

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем. 

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).  

Понуду може поднети задруга, 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 уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 

задругари. 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(Поглавље VII. Конкурсне документације ) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 

да наведе 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.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
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ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је зо наведено у 

делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова 

уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих 

потраживања директно подизвођачу. 

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 обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) 

Закона и то:  

(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. 

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:   

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено 

у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних 

услова уколико понуду подноси група понуђача.  
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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. 

Плаћање се врши на основу испостављене привремене месечне и окончане 

ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред 

уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји 

радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о 

примопредаји. 
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Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља 

Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног 

надзора. 

Плаћање се врши уплатом на рачун  Извођача радова као у ставу 1. 

Авансно плаћање није предвиђено. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција за радове  –Адаптација, санација и инвестиционо одржавање  

Геронтолошког центра   Кикинда не може бити краћа од  24   месеца од дана 

примопредаје радова. Гаранција  не може бити краћа од 24 месеца од дана  примопредаје 

радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте 

објеката, односно радова другачије одређено.  

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који 

тече од дана извршене примопредаје радова.  

 

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова 

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити 

дужи од 120    (стодвадесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача 

радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора 

уколико другачије није договорено. 

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења. 

Место извођења радова -  Кикинда,кат.парц.број 4708 КО Кикинда,Дом за 

старе и пензионере  у Кикинди,улица Генерала Драпшина бр.99 

 

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. 

 

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања 

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал 

и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у 

изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, 

полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период 

извођења радова.  

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од 5 

(пет) дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од 

одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал 

или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према 

важећим прописима. 
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Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је 

дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом 

осигурања.  

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у 

Поглављу XVI. Конкурсне документације. 

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. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 

тај део одвојено искаже у динарима. 

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  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства 

финансија.  

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне 

средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине ( тренутно то 

је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине) 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у 

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

1. Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност 

понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а 

и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без 

права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист 

Наручиоца Град Кикинда. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне 

услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 

решавање спорова. 

 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:  
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1) понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју 

понуду; 

2) Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној 

набавци;  

3) Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро 

извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције; 

4) Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за 

објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену 

трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.  

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са  

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

 

2. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за 

издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за 

банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана 

закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не 

мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити 

краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено 

роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и 

одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.  

3. Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на 

дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у 

гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока 

одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања 

(датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да 

писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.  

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и 

тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  

 

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ: 

 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана 

закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од 

укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за 

завршетак радова, у корист  Наручиоца Града Кикинда . Ако се за време трајања 

уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за 

добро извршење посла мора се продужити. 

 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 

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

уговором.  
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Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, 

мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

 

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач 

се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за 

отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива 

на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у 

висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца Град 

Кикинда. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у 

случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли 

умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.  

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења 

ће бити враћена.  

13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда одржаће се 29.01.2018. године, у 11 часова у радним 

просторијама Наручиоца, на адреси: Трг српских добровољаца бр.12,Кикинда. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени 

представници понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, 

који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено 

овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно 

учешће у поступку отварања понуда. 

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање понуђачима. 

15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА 

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 

понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је 

као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање 

информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  

понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуде.  
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16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу 

наручиоцаТрг српских добровољаца број 12, електронске поште на e-mail 

javne.nabavke@kikinda.org.rs или факсом на број 0230/410-195 тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 

укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној 

документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави 

одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.95/2017". 

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 

понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 

нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 

20. Закона. 

17. 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 (чл.93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 

наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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. 

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА 

ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“. 
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При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који 

је одређен  Конкурсном документацијом. 

19. ЕЛЕМЕНТИ 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  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.  

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 

20. 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. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

Наручилац ће одбити понуду ако: 

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове  

3. понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;  

4. у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу  

полиса/е осигурања;  

5. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном 

документацијом 

7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама; 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у  

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне 

набавке: 

(1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а; 

(2) учинио повреду конкуренције;  

(3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да  

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;   

(4) одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди 

обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који 

су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре 

објављивања позива за подношење понуда. 

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:  
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1. исправа о наплаћеној уговорној казни;  

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом, односно уговором;  

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 

односи; 

7.  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 

закљученим уговорима о јавним набавкама. 

 

21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА 

 

Наручилац ће одбити  понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да 

понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда. 

Докази из става 1.ове тачке су:  

1) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором;  

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7)  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је  

спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке 

истоврстан. 
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22.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА 

УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице 

које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или 

би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у 

даљем тексту: подносилац захтева). 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: 

Немањина  22-26,  11000  Београд.  

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: 

javne.nabavke@kikinda.org.rs или препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.  

1. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 

позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим 

ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у 

складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, 

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење 

понуда.  

 

2. После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке 

о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за 

заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 

за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, 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 оспорати радње наручиоца за 

које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом 

подношења претходног захтева. 

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од 

дана пријема захтева за заштиту права. 

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  

даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона. 

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 

840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије. 
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Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу 

од: 

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и 

ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и 

ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара; 

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда 

и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем 

је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 

је та вредност већа од 120.000.000 динара. 

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а 

посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, 

одредбама чл. 160 до 167.Закона. 

23.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен 

у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

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. 

24.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ- НАБАВКА 

РАДОВА НА САНАЦИЈИ ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА КИКИНДА 

Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци –Адаптација, санација и 

инвестиционо одржавање  Геронтолошког центра   Кикинда, без спровођења 

поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то 

повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег 

извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност 

повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог 

уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 

5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су 

ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и  3. Закона).  

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите,  повећање обима 

предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне 

набавке. 

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе 

околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на: 

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време 

неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа; 

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документацијом; 
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4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 

5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није 

знао нити је могао знати да се морају извести. 

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, 

наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова 

који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не 

прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке. 

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне 

набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. 

Закона. 

 Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет 

јавне набавке.  
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку –Адаптација, 

санација и инвестиционо одржавање  Геронтолошког центра   Кикинда, ЈН број 

95/2017 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 

 

Адреса понуђача: 
 

 

 

Матични број понуђача: 
 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име лица за контакт: 
 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 

 

Телефакс: 
 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
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В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица за контакт: 
 

 

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 

 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

2) Назив подизвођача: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица за контакт: 
 

 

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 

 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

 

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 

попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица за контакт: 
 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име особе за контакт: 
 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име особе за контакт: 
 

 

 

 

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи 

који подносе заједничку понуду. 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. 



 

                                            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 

 

_____________________________________________________________________________

____ 

|Град Кикинда/ Конкурсна докуметација за ЈН (95/2017) | 47 од 113 

 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –Адаптација, санација и инвестиционо одржавање  

Геронтолошког центра   Кикинда, ЈН број 95/2017 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

Рок плаћања је 45 дана од 

достављања оверених 

привремених ситуација и 

окончане ситуације  

 

Рок важења понуде 

 

___ дана од дана отварања 

понуда  

 

Рок извођења радова од дана увођења у посао 

 

____ календарских дана од 

дана увођења у посао  

 

Гарантни период 

 

___ месеци/а од дана 

примопредаје радова  

НАПОМЕНА: 

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне 

документације за ову јавну набавку 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, понуду потписује члан групе понуђача који  је Споразумом овлашћен да поднесе 

понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача  

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

На основу члана 26. став 2. Закона, 

____________________________________________,  
 (назив понуђача) 

дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

     

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у 

поступку јавне набавке –Адаптација, санација и инвестиционо одржавање  

Геронтолошког центра   Кикинда, ЈН број 95/2017 поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

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.  

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као 

понуђач, 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 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

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. 
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X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

 

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, 

__________________________________,         

  назив понуђача 

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је 

Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за 

јавну набавку  назив понуђача  

–Адаптација, санација и инвестиционо одржавање  Геронтолошког центра   

Кикинда бр. 95/2017, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да 

понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI.  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР 

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА 

АДАПТАЦИЈИ, САНАЦИЈИ И ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ  

ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА КИКИНДА 
 

Закључен  у ________________, дана___________године, између: 

 

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА: 

 

Град Кикинда са седиштем у Кикинди ,Трг српских добровољаца број 12, ПИБ 

100511495, кога заступа Павле Марков,градоначелник (у даљем тексту: Наручилац),  

 

и 

 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: 

 

______________________________________________са седиштем у 

______________________  
назив извођача 

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога 

заступа 
адреса 

___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач 

радова). 

 

Или  

 

Носилац посла ______________________________________са седиштем у 

_________________  
назив носиоца посла 

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога 

заступа 
адреса 

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима 

групе  

 

__________________________________________са седиштем у _________________  
назив члана групе 

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и 
адреса 

 

__________________________________________са седиштем у _________________  
назив члана групе 
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ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________  

 

или 

 

Носилац посла ______________________________________са седиштем у 

_________________  
назив носиоца посла 

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога 

заступа 
адреса 

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са 

подизвођачем 

 

__________________________________________са седиштем у _________________  
назив Подизвођача 

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и 
адреса 

Члан 1.  

 Уговорне стране констатују: 

 - да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени 

гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана  29.12.2017. године, објавио Позив за 

подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку 

извођења грађевинских радова- –Адаптација, санација и инвестиционо одржавање  

Геронтолошког центра   Кикинда,ЈН. Бр.95/2017,  на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници наручиоца,  

 - да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, 

вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју 

је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним 

набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама; 

 - да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом 

обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, 

здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-3817/2016 

од 8. априла 2016. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и 

унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и 

социјалне заштите Закључком број 351-9644/2016 од 11. октобра 2016. године као и са 

Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у 

јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила 

Влада Закључком 05 број: 351-562/2017 од 24.01.2017. године (у даљем тексту: Програм) 

преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија)  

 -да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео 

Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној 

набавци доделио Извођачу радова.  
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Предмет уговора 

Члан 2.  

 Предмет овог уговора  је –Адаптација, санација и инвестиционо одржавање  

Геронтолошког центра   Кикинда 

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да 

обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, 

грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно 

извршење радова који су предмет овог уговора. 

Вредност радова – цена 

Члан 3. 

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: 

______________ динара са ПДВ-ом(словима: 

_________________________________________), од чега је ПДВ_______________, што 

без ПДВ-а износи ______________________ (словима:_____________________________) 

а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број 

___________ од ___________2017. године. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 

цене елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена 

обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове 

Извођача радова. 

Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност 

материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и 

спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања 

саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске 

механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све 

привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све 

трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење 

мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних 

прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне 

путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове 

који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у 

складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и 

сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено 

према техничкој документацији. 

Услови и начин плаћања 

Члан 4. 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по 

испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, 
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сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из 

усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у 

року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног 

надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од 

уговорене вредности.  

 Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1.овог члана, 

Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова.  

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова. 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 

грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију 

Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје 

и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач 

радова признаје без права приговора. 

Рок за завршетак радова 

Члан 5. 

 Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (највише 

120 ) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном 

динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се 

евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико 

дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који 

су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог 

уговора су: 

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време 

неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2. мере предвиђене актима надлежних органа; 

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документациjом; 

 Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за 

увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико 

није другачије одређено. 

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају 

изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, 

Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима 

се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом 

грађења. 

Члан 6. 

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају 

у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да 

изводи радове. 
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Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење 

рокова, сматрају се нарочито: 

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време 

неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2. мере предвиђене актима надлежних органа; 

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документациком; 

4. закашњење увођења Извођача радова у посао; 

5. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није 

знао нити је могао знати да се морују извести. 

 

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  

року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о 

продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави 

благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, 

кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока 

за завршетак радова. 

 Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси 

Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре 

истека коначног рока за завршетак радова.  

 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу 

са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. 

Закона. 

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да 

уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне 

накнаде. 

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на 

продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 

Уговорна казна 

Члан 7. 

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати 

Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене 

вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по 

овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може 

једнострано раскинути Уговор. 

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка 

Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова 

претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, 

независно од уговорене казне и заједно са њом. 
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Обавезе Извођача радова 

Члан 8. 

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким  

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда 

Наручиоцу радова, као и: 

(1) да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању 

одговорног Извођача радова;     

(2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и 

брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке 

документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на 

разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и 

евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати 

непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво 

сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;  

(3) да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном 

надзору динамични план извођења радова;  

(4) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у 

складу са важећим прописима;  

(5) да се строго придржава мера заштите на раду;  

(6) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио 

радове и да је спреман за њихову примопредају;да изводи радове према документацији на 

основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са 

прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за 

поједине врсте радова, инсталацију и опреме; 

(7) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 

уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

(8) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће 

обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа 

свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о 

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

радова до предаје радова Наручиоцу радова; 

(9) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима 

Републике Србије; 

(10) да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању 

одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на 

основу које се објекат гради; 

(11) да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

(12) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и 

квалитета употребљеног материјала; 

(13) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова 

датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне 

ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, 
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замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања 

извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

(14) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више 

извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не 

испуњава предвиђену динамику; 

(15) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико 

се утврде неправилности и недостаци; 

(16) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим 

да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи 

у року од 5 дана; 

(17) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног 

материјала, инсталација и опреме. 

(18) да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим 

инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама 

Обавезе Наручиоца радова 

Члан 9. 

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем 

уговорних обавеза Извођача радова. 

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му 

техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту. 

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и 

коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова. 

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом 

одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу 

са законом који регулише ову област; 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа 

Члан 10. 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински 

дневник. 

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима 

надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене 

примедбе и то на сопствени трошак. 

Финансијско обезбеђење 

Члан 11. 

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 

(седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро 

извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у 

корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без 

ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за 
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завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за 

последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити 

продужен и рок за завршетак радова.  

 

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда 

Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од 

укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи 

од истека гарантног рока.  

Осигурање 

Члан 12. 

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од 

уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави 

наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео 

период извођења радова. 

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од 

одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или 

оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим 

законским прописима. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, 

пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим 

периодом осигурања. 

Гаранција за изведене радове и гарантни рок 

Члан 13. 

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са 

уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или 

умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу 

одређену уговором. 

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од 

датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у 

складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим 

што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, 

заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу 

у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих 

обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног 

захтева од стране Наручиоца. 

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача 

радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених 

радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета. 
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Квалитет уграђеног материјала 

Члан 14. 

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета 

и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са 

пројектном документацијом. 

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од 

акредитоване лабораторије за тај тип материјала. 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 

техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора 

меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања 

материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара 

квалитету. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и 

функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши 

изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком 

документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не 

учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова. 

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом 

којим се уређује планирање и изградња.  

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је 

при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 

Вишкови и мањкови радова 

Члан 15. 

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и 

уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је 

дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.  

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је 

извршио без сагласности Наручиоца. 

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, 

обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним 

количинама изведених радова. 

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, 

одустане  од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна 

вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не 

угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине. 
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Непредвиђени радови 

Члан 16. 

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због 

осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су 

неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим 

ванредним и неочекиваним догађајем. 

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности 

наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.   

Извођач  радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за 

извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама.  

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су 

морали бити обављени. 

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова 

уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања 

обавестити Извођача радова.  

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова 

одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене 

неопходне трошкове. 

Примопредаја изведених радова 

Члан 17. 

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених 

радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или 

одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених 

радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по 

завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела 

изведених радова. 

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених 

радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком 

документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким 

прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, 

опреме и инсталација. 

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни 

надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана 

од завршетка радова. 

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 2(два) 

представника Наручиоца, 1(један) представник Канцеларије и 1 (један) представник 

Извођача радова, уз присуство Стручног надзора. 

Комисија сачињава записник о примопредаји. 
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Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре 

техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима 

за уграђени материјал и извештајима. 

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 

преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те 

недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не 

отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко 

другог лица на терет Извођача радова. 

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити 

по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.  

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова 

примити на коришћење изведене радове. 

Коначни обрачун 

Члан 18. 

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за 

коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од 

стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и 

непроменљиве.  

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине и 2 

(два) представника Наручиоца, 1(један) представник Канцеларије и 1 (један) представник 

Извођача радова, уз присуство Стручног надзора. 

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова. 

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником 

о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова. 

Раскид Уговора 

Члан 19. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач 

радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени 

радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету 

наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама 

стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-

техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице 

као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са 

чланом 170. став 1. тачка 4. ЗЈН. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за 

његову реализацију. 
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Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је 

било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно 

изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором. 

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и 

доставља се другој уговорној страни. 

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди 

и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и 

преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране 

одговорног извођача радова и надзорног органа. 

Измене уговора 

Члан 20. 

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне 

набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица 

околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ 

закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова 

не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора, односно укупна 

вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено 

ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. 

ст. 1. и  3. Закона).  

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима 

предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне 

набавке.  

 Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова , ако наступе 

околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на: 

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време 

неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа; 

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документацијом; 

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 

5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није 

знао нити је могао знати да се морају извести. 

Члан 21. 

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, 

наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због 

извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане 

лимите за повећање обима предмета јавне набавке. 

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених 

радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са 

анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова. 
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Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне 

набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. 

Закона. 

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет 

јавне набавке.  

Сходна примена других прописа 

Члан 22. 

 На питања која овим уговором нису посебно утврђена,  примењују се одговарајуће 

одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују 

облигациони односи. 

Саставни део уговора 

Члан 23. 

Прилози и саставни делови овог Уговора су: 

-   техничка документација 

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године 

- динамика извођења радова 

Решавање спорова 

Члан 24. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 

споразума не дође, уговара се надлежност стварно надлежног суда. 

Број примерака уговора 

Члан 25. 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну 

страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима. 

 

Ступање на снагу 

Члан 26. 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на 

снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране 

Извођача радова.  
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ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА  ЗА НАРУЧИОЦА 

 

   

 

 

МП. 

 Павле Марков,градоначелник  

 

МП. 

 
САГЛАСНА: 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА 
 

В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић 
 

Датум _________________ 
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XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Р.бр. Опис позиције ј.м. количина 
Jед.цена 
без ПДВа 

Јед.цена 
са  ПДВом 

Укупна цена 
без ПДВа 

Укупна цена 
са ПДВом 

 1 2  3  4  5  6 
 

      7(4x5) 
 

8( 4x6) 

ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ 
  

              

  RADOVI NA IZOLACIJI I POSTAVKA KROVNIH 
PROZORA I VRATA          

  

              

1. OTVARANJE KROVNIH OTVORA,NABAVKA I UGRADNJA 
KROVNIH PROZORA DIM.66X115 TIPA VELUKS GLU 
FK06 0055 SA OPŠIVNIKOM 2000 SA BDX-OM I 
ROLETNAMA (ILI SLIČNO) 

        

  

    kom 14.00       
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2. IZRADA KROVNE IZOLACIJE (VENTILISAN KROV BEZ 
PODAŠČAVANJA).NABAVKA I MONTAŽA PAROPRO 
IZRADA KROVNE IZOLACIJE 
(VENTILISAN KROV BEZ 
PODAŠČAVANJA). 
NABAVKA I MONTAŽA PAROPROPUSNE 
FOLIJE TIPA HOMSTEL LDS 0.002 
SA UNUVERZALNOM LEPLJ.TRAKOM 
LDS SOFT. UGRADNJA KNAUF KAMENE 
VUNE TIPA NATUR BOARD SA ALUM 
KONS .DEBLJINE 12CM. UGRADNJA 
STAKLENE VUNE UNIFIT 0.35 DEBLJINE 
6+6 CM (ILI SLICNO). UGRADNJA PARNE 
BRANE TIPA HOMESTEL LDS 5 SILK SA 
UNIVERZ.DVOSTRUKO LEPLJIVOM 
TRAKOM ( ILI SLICNO). 

        

  

    м2 498.00   
 

  

              

3. NABAVKA I UGRADNJA PUNIH VRATA 
OD JASENA ILI HRASTA DIM. 200X90 CM 
SA SVIM PRATEĆIM 
MATERIJALIMA;OPSIVKA,PRAGOVI… 

        

  

    kom 11.00       
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4. IZVEDBA OTVORA NA ZABATU DIM. 
210x140CM, NABAVKA I UGRADNJA 
DVOKRILNOG PROZORA OD AL 
PLASTIFICIRANIH PROFILA SA 
TERMOPREKIDOM SA NISKOEMISIONIM 
STAKLOM 4+12+4MM. 

        

  

    komplet         

              

5. IZVEDBA OTVORA NA ZABATU DIM. 
210x270CM, NABAVKA I UGRADNJA 
DVOKRILNIH VRATA SA FIKSNIM DELOM 
OD AL PLASTIFICIRANIH PROFILA SA 
TERMOPREKIDOM SA NISKOEMISIONIM 
STAKLOM 4+12+4MM. 

        

  

    komplet          

  УКУПНО:   
 

  

  II - GIPSARSKI РАДОВИ           
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1. NABAVKA MATERIJALA ZA IZRADU I 
UGRADNJU PREGRADNIH ZIDOVA 
DEBLJINE 20 CM SA ISPUNOM OD 
IZOLACIONE VUNE 20 CM.GIPSANE 
PLOČE MORAJU BITI VODOOTPORNE 
SA PROTIV POŽARNIM SERTIFIKATOM 
KLASA GORIVOSTI A1 .(PROTIV 
POŽARNE PLOČE DF DEBLJINE 15MM) 
PLOČE SE UCVRSČUJU NA METALNU 
KONSTRUKC. U PROPISANOM 
RAZMAKU (PROFILI CW IUW SA 
RAZMAKOM 625MM) 

        

  

    м2 220.00      

2. NABAVKA I UGRADNJA 
PROTIVPOŽARNIH PLOČA 15MM SA 
PODKONSTRUKCIJOM ZA IZRADU 
PLAFONA,KOD ISPUNE SPOJEVA,SPOJ 
TREBA ARMIRATI PAPIRNOM BANDAŽ 
TRAKOM I FINO OBRADITI DA SE 
IZBEGNU MIKRO PUKOTINE. 

       

  

    м2 298.00      
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3. OBLAGANJE PREGRADNIH ZIDOVA 
STIRPOROM I GIPSOM; NABAVKA I 
UGRADNJA GIPSANIH PLOČA 15MM 
(PROTI POŽARNE I VODOOTPORNE) SA 
STIROPOROM DEBLJINE 5 
CM.STIROPOR ZALEPITI NA ZID I 
UTIPLATI ZAJEDNO SA GIPSANIM 
PLOČAMA. SPOJEVE IZFUGOVATI I 
ARMIRATI BANAŽ TRAKOM I 
IZGLETOVATI ZIDOVE I SPOJEVE. 

        

  

    m3 398.00       

4. IZRADA IMPROVIZOVANIH STEPENICA  OD DRVETA ZA 
NAMENU PRISTUPA GORNJEM DELU TAVANA I IZRADA 
PROLAZNE RAMPE OD GREDICA 10X10 CM(40 M) NA 
KOJE ĆE BITI UTIPLANE OSB- PLOČE D=2 CM (40M2) 

        

  

    komplet         

  УКУПНО:   
 

  

  III - PODOPOLAGAČKI РАДОВИ           
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1. NABAVKA MATERIJALA I IZRADA 
CEMENTNE KOŠULJICE D=50MM . 
NANOŠENJE PRAJMERA I IZLIVANJE 
MASE ZA NIVELACIJU D=5MM. NABAVKA 
I UGRADNJA PVC PLOČA GERFLOR 
CREATION 70 KLIK (ILI SLIČNO). 
BRUŠENJE MASE ZA NIVELACIJU I 
LEPLJENJE PLOČA ZA ISTU,CELOM 
POVRŠINOM. NABAVKA I UGRADNJA 
PVC ZIDNE COKLE, LEPLJENJEM 
POLIURETANSKIM LEPKOM. PVC 
COKLA 2X10 CM. SVE OVE RADNJE 
ODNOSE SE NA POTKROVLJE 

        

  

    м2 235.00      

             

2. RADOVI NA HODNICIMA I STEPENIŠTU: 
 NANOSENJE PRAJMERA ZA NEUPOJNE 
PODLOGE NA PREDHODNO OCISCENE I 
USISANE STARE PLOCICE,PRAJMER 
TIPA D1,MUREXIN (ILI SLICNO 

       

  

    m2 300.00      

             

3. IZLIVANJE MASE ZA NIVELACIJU U 
DEBLJINI D=5mm,POSLE SUSENJA (38 
CAS) MASU IZBRUSITI I DOVESTI U 
IDEALNU RAVAN.(MUREKSIN, OBJEKT 
PLUS 0S-50) 

       

  

    m2 300.00      



 

                                            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 

 

_________________________________________________________________________________ 

|Град Кикинда/ Конкурсна докуметација за ЈН (95/2017) | 71 од 113 

4. NA CISTU I SUVU PODLOGU(VLAZ.MAX 
2%) UKROJITI I ZALEPITI LUX.VINIL 
PLOCE TIPA; GERFLOR CRATION 70 
CLIC D=6 mm( HABAJUCI SLOJ 0,70 I 
MIN. TEZINA 9895 g/m2) SA 
ODGOVARAJUCIM LEPKOM NA BAZI 
POLI-URETANA (EMIKLASIK ,PAKOV.14 
kg)  

        

  

    m2 300.00      

5. IZRADA PVC LAJSNI –SPOJ ZIDA I 
PODA,DIMENZIJA 10X2 cm I NANOSENJE 
KONTAKTNOG LEPKA NA LAJSNU I 
ZIDNU POVRSINU,NAPRAVITI IDEALAN 
SPOJ NA UNUTRASNJIM I SPOLJASNJIM 
UGLOVIMA LAJSNI.  

       

  

    m1 220.00      
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6. SKIDANJE STARIH GUMENIH PLOCA SA 
STEPENICA (76 KOM) I 4 
PODESTA,BRUSENJE OSTATAKA 
STAROG LEPKA DO RAVNE I CISTE 
POVRSINE BETONA.TRETIRANJE 
BETONA PREDPREMAZOM D 1 MUR 
EKSIN ILI SL. NA SUV PRAJMER NANETI 
MASU ZA NIVELACIJU U DEBLJINI OD 5 
mm KAKO BI VERTIKALNE I 
HORINZONTALNE POVRSINE DOVELI U 
PRAV UGAO 90 *.NA IZBRUSENU 
POVRSINU UKROJITI I ZALEPITI 
LUK.PLOCE GERFLOR KLIK 6mm,BEZ 
VIDLJIVIH SASTAVA. U SPOJ GAZISTA I 
VERTIKALE STEPENIKA UGRADITI 
PROTIV KLIZNE GUMENE LAJSNE 
SIRINE 4cm BOJI PODA. 

        

  

  UKUPNO PODA m2 110.00      

  PROTIV KLIZNE LAJSNE  m1 108.00      

                                                                                                                                          УКУПНО :    

  IV - MOLERSKI РАДОВИ           
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1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NABAVKA MATERIJALA ZA GLETOVANJE 
ZIDOVA I MOLOVANJE ( 2 RUKE) U BOJI 
PO ŽELJI INVESTITORA 

        

  

    м2 988.00      

                                                                                                                             УКУПНО :     

  V - STOLARSKI  RADOVI           

              

1.  
 
Al term.proz+balkon vrata.sa al roletnama 
dimenzija 180x229cm         

  

    ком 20.00      

2. Al.term.proz. Rango dim.207x125+53 ком 2.00      

3. Al unutrašnja vrata+fix deo+ventus prozor ком 1.00      

4. Al temo prozor dim.90x70cm ком 3.00      

5. Al unutra.pregr+rango ventus 221x264cm ком 1.00      

6. Al.term.proz+fix deo 87x135+27cm ком 2.00      

7. Al term proz.+Al rolet 182x138+roletne ком 7.00      

8. Al termo fix 371x300 ком 2.00      

9. Al temo portal sa vratima 102+125x230cm ком 1.00      
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10. Al term.dv.proz+fix deo 180x180+65cm ком 12.00      

11. Al term.dv.proz+fix deo 135x112+69cm ком 1.00      

12. Al termo prozor 60x70cm ком 2.00      

13. Al.ter.bal.vr.+proz.vent.ragma 210x198+75 ком 2.00      

14. Al termo prozor 80x90cm ком 4.00      

15. Al term proz.+fix deo 90x115+65 ком 5.00      

16. Al term.dv.proz+fix deo 157x115+65 ком 1.00      

17. Al term ulazna vrata sa fix 210x321 ком 1.00      

18. Al portal sa balk.vrat.+proz 373x275 ком 4.00      

19. Al term.ulazna vrata+fix portal el brava 

 
1.00      

  780x280cm          

20. Al term ulaz.vrata+fix deo 390x350 ком 1.00      

21. Fix deo 199x350 ком 1.00      

22. Al rolo komarnici m2 75.00      

23. Plastificirane okapnice m1 107.00      

24. PVC daske unutra u boji drveta m1 107.00      

25. Demontaža postojeće stolarije kom 74.00      

26. Obrada nakon ugradenje sa materijalom 
bez gletovanja i krečenja m 544.00    

  

             

  УКУПНО :    

              

  VI - REMONT LIFTOVSKOG POSTROJENJA           

  MAŠINSKA PROSTORIJA           
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1. DEMONTAŽA STARE I ISPORUKE I UGRADNJA NOVE 
KOMANDE MIKROPROCESORSKE FREKVETNO 
REGULISAN POGON LIFTA  ZA SIMPLEKS ABIRNU 
KOMANDU U OBA SMERA(A-TABLA) 

        

  

    komplet        

             

2. DEMONTAŽA STARE  I ISPORUKA I UGRADNJA NOVE 
RAZVODNE TABLE (B- TABLA)         

  

    kom 1.00      

3. DEMONTAŽA STARE  I ISPORUKA I UGRADNJA NOVE 
EL.INSTALACIJE  U MAŠINSKOJ PROSTORIJI          

  

    kom 1.00      

  VOZNO OKNO            

4. DEMONTAŽA STARIH I UGRADNJA NOVIH SIGNALNO 
POZITIVNIH KUTIJA SA DISPLEJOM ZA POLOAŽJ KABINE I 
STRELICAMA NAJAVE SMERA I POVEZIVANJE NA 
INSTALACIJU  

        

  

    kom 4.00      

5. ISPORUKA I UGRADNJA NOVE KUTIJE ZA SERVISNU 
VOŽNJU NA KROVU KABINE         

  

    kom 1.00      

6. ISPORUKA I UGRADNJA REGISTAR  
KUTIJE,PRILAGOĐENE NOVOJ KOMANDI,SA 4 POZIVNA 
TASTERA,TASTEROM "ALARM" DISPLEJOM ZA POLOŽAJ 
KABINE I NAJAVU SMERA,SVETLOSNIM I ZVUČNIM 
SIGNALOM I PREOPTEREĆENJA I NUŽNIM SVETLOM  

       

  

    kom 1.00      
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7. ISPORUKA  I UGRADNJA UREĐAJA NUŽNOG SVETLA  

        

  

    kom 1.00      

8. ISPORUKA I UGRADNJA NOVIH PREDKRAJNIH 
PREKIDAČA         

  

    kom 2.00      

9. ISPORUKA I UGRADNJA KRAJNIH PREKIDAČA           

    kom 2.00      

10. ISPORUKA I UGRADNJA NOVIH PRATEĆIH KABLOVA 
USAGLAŠENIH SA NOVOM KOMANDOM        

  

    kom 30.00      

11. ISPORUKA I UGRADNJA NOVE INSTALACIJE U VOZNOM 
OKNU         

  

    komplet        

12. DEMONTAŽA POSTOJEĆIH I UGRADNJA NOVIH 
PRILAZNIH VRATA NA VOZNOM OKNU  U BOJI I PO 
IZBORU INVESTITORA          

  

    kom 4.00      

  KABINA LIFTA           

13. DEMONTAŽA POSTOJEĆIH AUTOMATSKIH VRATA 
KABINE  I UGRADNJA NOVIH SA FREKVETNO 
REGULISANIM POGONOM         

  

    komplet        

14. FARBANJE UNUTRAŠNJIH STRANICA KABINE BOJOM PO 
IZBORU INVESTITORA         

  

    komplet        

  ISPITIVANJE SERTIFIKACIJA POSTROJENJA LIFTA  
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15. KONTROLA KOMPLETNOG POSTROJENJA PRE 
PUŠTANJA U POGON LIFTA OD STRANE AKREDITOVANE 
USTANOVE          

  

    paušalno        

16. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDENO 
STANJE LIFTA         

  

    paušalno         

             

  УКУПНО:      

              

  REKAPITULACIJA           

  I. RADOVI NA IZOLACIJI I POSTAVKA KROVNIH 
PROZORA I VRATA         

  

  II. GIPSARSKI RADOVI              

  III.PODOPOLAGAČKI RADOVI           

  IV. MOLERSKI RADOVI            

  V. STOLARSKI RADOVI            

  VI. REMONT LIFTOVSKOG POSTROJENJA            

   
 

 
          УКУПНО:    

  

  

 
          

  

 
          

              

   PREDMER  MAŠINSKE INSTALACIJE 
KOTLARNICE I RADIJATORSKOG GREJANJA    

 
    

  

             

  I  KOTLARNICA           
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1. ISPORUKA I UGRADNJA KOTLA NA PELET  TKAN250 
TOPLOTNE SNAGE 250 KW RADNOG REŽIMA T=90/70 oC  
KOMPLET SA GORIONIKOM ZA PELET ELEKTRO 
GREJAČIMA ZA POTPALJIVANJE PELETA,AUTOMATIKOM 
ZA SAGORAVANJE,VENTILATORIMA ZA SVEŽ VAZDUH I 
DIMNE GASOVE,DNEVNIM REZOARVAREM ZAPREMINE 
800L. SA PUZNIM TRANSPORTEROM,UREĐAJEM ZA 
AUTOMATSKO ČIŠĆENJE LOZIŠTA I GREJAČA I 
IZDAJANJE PEPELA KOMPLET SA CIKLONOM ZA 
IZDAJANJE PEPELA IZ DIMNIH GASOVA.PROIZVOĐAČ 
"RADIJATOR INŽENJERING"IZ KRALJEVA ILI 
ODGOVARAJUĆI 

        

  

    komplet 2.00      

2. ISPORUKA I UGRADNJA HIDRAULIČNE  SKRETNICE 
IZRAĐENE OD CEVI ф219.1x6.3mm,SA 4 PRIKLJUČKA DN 
100 PN6 ISPUSTOM DN50 I ELEKTRONSKOM 
REGULACIJOM ZA VOĐENJE TEMPERATURE IZA 
SKRETNICE PREMA SPOLJNOJ TEMPERATURI 
PROIZVOD "MIK" ILI ODGOVARAJUĆE  

       

  

    kom 1.00      

3. IZRADA DIMNJAČE ф200 DUŽINE 1000mmOD CRNOG 
LIMA DEBLJINE 3mm,SA ODGOVARAJUĆIM REVIZIONIM 
OTVOROM.DIMNJAČA SE IZOLUJE KAMENOM VUNOM U 
OBLOZI OD AL LIMA.DEBLJINA MINERALNE VUNE IZNOSI 
50mmI AL LIMA 0,55mm 

       

  

    komplet 2.00      
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4. Isporuka i montaža trofazne cirkulacione pumpe 
ciji je proizvodjac Grundfos iz Belgije ili 
odgovarajućih 

        

  

  Tip UPS 50- 180F-radijatorsko grejanje G=10m3/h, H=80kpa, 
P=1000 w kom 1.00    

  

  Tip UPS 40 - 60/4F -Kotlovska pumpa G=12,9m3/h, H=20kpa, 
P=340w kom 2.00    

  

  Tip UPS 32 - 30F-zaštita hladnog kraja kotla G=5m3/h, 
H=20kpa, P=115w  kom 2.00    

  

5. 

Isporuka i montaža prirubničkih kugla slavina u kompletu sa 
kontra prirubnicama I prirubnickim setom sledećih dimenzija        

  

  NO40NP6 kom 3.00      

  NO50NP6 kom 3.00      

  NO65NP6 kom 3.00      

  NO80NP6 kom 6.00      

  NO100NP6 kom 2.00      

6. Isporuka i montaža nepovratnog ventila sledećih dimenzija 
DN50PN6 kom 2.00    

  

7. Isporuka i montaža ventila sigurnosti sa oprugom , pritisak 
otvaranja 3 bara sledećih dimenzija R40 kom 2.00    

  

8. Isporuka i montaža PiP slavinica za ispustanje vode velicine 
R20 k kom 4.00    

  

9. Reparacija sabirnika i razdelnika od crne celicne cevi . U cenu 
je uracunata izolacija mineralnom vunom debljine 80mm u 
oblozi od Al-lima debljine 0,55mm kom 2.00    

  

10. Isporuka i montaža temometra sa skalom od 0- 120 °C u 
mesinganoj čauri kom 8.00    
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11. Isporuka i montaža manometra sa skalom od 0- 6 bara  kom 4.00      

12. 

Isporuka i montaža hvatača nečistoća sa prirubnicama i 
kontraprirubnicama i prirubničkim setom ,dimenzija DN80PN6 kom 2.00    

  

13.  Isporuka i ugradnja crnih čeličnih cevi šavnih i bešavnih 
dimenzija U cenu je zaracunat i pomoćni materijal        

  

  ф 48.3 * 3.25 m 6.00      

  ф 60.3 * 3.65 m 6.00      

  ф 76.1 * 2.9 m 6.00      

  ф 88.9 * 3.6 m 12.00      

  ф108  * 3.6 m 18.00      

14. Za fiting ,gas ,nosače i slično uzima se 0.5od pozicije 13   0.50      

15. Čišćenje, antikorozivna zaštita u dva premaza izolacija cevne 
mreže mineralnom vunom debljine 50 mm u oblozi od Al lima 
debljine 0.5mm m2 13.00    

  

16. 
Isporuka i ugradnja uređaja za održavanje pritiska sa diktir 
pumpom tip OP400 za opseg pritiska od 2-4 bara. Zapremina 
suda iznosi 400 l proizvođač TRACO -Beograd ili 
odgovarajući. Sud se isporučuje u kompletu sa 
mikroprocesorskom kontrolnom jedinicom za upravljanjem 
radom uređaja  komplet 1.00    

  

17. Isporuka i ugradnja ozračnih lonaca komplet sa ozrakom 
dimenzija ф 159x4,5x250 mm kom 2.00    

  

18. Za ostale radove kao sto su transportmaterijala, pripremno 
zavrsne radove hladna I topla proba se uzima 5% od ukupne 
vrednosti  % 5.00    

  

19. Prestrujan rešetka dimenzija 400x600mm kom 2.00   
 

  

    
    УКУПНО: 
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  II RADIJATORSKO GREJANJE            

              

1. Isporuka I ugradnja radijatorskih članaka tip Global Vox 350/80 
ili odgovarajućih sa nosačima spojnicama ,čepovima 
,redukcijama dihtunzima odzrakama i sl članaka  73.00    

  

2. Isporuka I ugradnja radijatorskih ventila sa termoglavom 
dimenzija 1/2" k kom 99.00    

  

  3/8" kom 10.00      

3. Isporuka I ugradnja PiP slavina dimenzije 1/2 kom 109.00      

4. Isporuka I ugradnja crnih bešavnih cevi dimenzija Ø 17.2x2.9 
m kom 40.00    

  

  Ø  21.3X 2.9 m kom 54.00      

5. Čišćenje, antikorozivna zaštita u dva premaza osnovnom 
bojom I jednom radijatorskim lakom paušalno       

  

6. Za fiting ,gas ,nosače i slično uzima se 0.5od pozicije 12 0.5        

7. Izmeštanje vazdušnig vodova na III spratu paušalno         

8. Isporuka i ugradnja automatskih ozraka za vertikale dimenzija 
1/2" kom 11.00    

  

 

   УКУПНО:  

  

  III PRIPREMNO- ZAVRŠNI RADOVI            

              

1. Demontaža postojećih kotlova ,cevne mreže ,exp,posude 
,dimnih kanala gasne instalacije i sl. i odvoz istih van objekta 
na daljinu od max.50 m paušalno       

  

2. Rušenje zida debljine 25 cm i zidanje novog od giter blokova 
debljine 25 cm ,malterisanje i bojenje bojom sa odvozom šuta 
50m od objekta m2 35.00     
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3. 
Bušenje zidova i plafona za prolaz cevi ,za postavljanje 
konzola ,držača kao i ostali sitan i potrošni materijal za cevnu 
mrežau .Vraćanje plafona u prvobitno stanje nakon 
postavljanja instalacije p paušalno       

  

4. Dostava atestne dokumentacije ,upustva za rukovanje i 
održavanje instalacija i opreme paušalno       

  

5. 
Izrada projekta izvedenog objekta-unošenje izmena nastalih u 
toku izvođenja radova u primerku projekta . Izmene se unose 
u elektronsku ili papirnu formu projekta u zavisnosti kojom 
formom raspolaže izvođač radova .Unete izmene overava 
odgovorni izvođač radova i prema njima izrađuje projekat 
izvedenog objekta .  kpl       

  

        УКУПНО:      

              

  REKAPITULACIJA           

   I. KOTLARNICA           

   II.RADIJATORSKO GREJANJE            

   III.PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI            

    
  

 
 УКУПНО:    

  

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
  

    A )  KANALIZACIJA            

  

I - ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА 
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1. 

Nabavka, doprema i postavljanje plastičnih - pp kanalizacionih 
cevi sa davanjem potrebnih fazonskih komada i zaptivnog 
materijala koji se ne plaćaju posebno već ulaze u cenu 1 m1 
montirane cevi. Cevi su I klase, domaće proizvodnje, bez 
oštećenja i pukotina, postavljene u zemlji na sloju sitnog peska 
u projektovanom padu, a van zemlje propisno montirane u 
zidu i van njega. Po izvršenoj montaži cevi i izradi revizionog 
šahta, a pre zatrpavanja kanala i zatvaranja u zidu, izvršiti 
kontrolu ispravnosti spojeva i pada cevi. Sva potrebna 
eventualna štemovanja i probijanja zidova, podova i tavanica, 
kao i priključak na postojeću mrežu ne plaćaju se posebno već 
ulaze u cenu 1m1 cevi.         

  

  
a) pp cevi Ø110mm м1 8.0    

  

  
b) pp cevi Ø75mm м1 3.7    

  

  
c) pp cevi Ø50mm м1 1.5    

  

2.  Nabavka i montaža plastičnih slivnika sa sifonom i 
emajliranom perforiranom rešetkom.                                        
a) podni slivnik Ø75mm kom 2.0    

  

3.  
Izrada i montaža ventilacionih glava od pocinkovanog lima 
debljine d = 0,60mm dužine l = 1,50m1, i to 1,00m1 van krova 
a 0,50m1 ispod krova.                                                              
a) ventilaciona glava Ø150mm ком. 1.0   

 

  

        УКУПНО:     

   II  САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ           
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1. 
Nabavka i montaža komplet umivaonika od keramike sa 
sifonom, poniklovanom slavinom, ogledalom sa etažerom i 
držačem ubrusa i wc šolje sa vodokotlićem i pratećom 
opremom. Za sve gotovo priključeno na vodovod i kanalizaciju 
plaća se po komadu umivaonika domaće proizvodnje. 
umivaonik dim. 500/400mm sa zidnom slavinom za toplu i 
hladnu vodu         

  

    ком. 2      

2.  Nabavka i montaža komplet wc šolje sa vodokotlićem i 
pratećom opremom. Za sve gotovo priključeno na vodovod i 
kanalizaciju plaća se po komadu wc šolje. ком. 2    

  

        УКУПНО:     

  

 

KANALIZACIJA 
UKUPNO : 

   

  

  B)  VODOVOD            

  I  INSTALATERSKI RADOVI  
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1. 

Nabavka i montaža vodovodnih plastičnih (pp) cevi sa 
davanjem potrebnog fitinga i zaptivnog materijala. Fiting, 
materijal i ventili se ne plaćaju posebno već ulaze u cenu 1 m1 
montirane cevi. Takođe i sva potrebna eventualna štemovanja 
i probijanja temelja i podova. Cevi u zemlji premazati dva puta 
bitulitom, cevi u zidu premazati bitulitom, obložiti ih trakom 
protiv korozije i propisno pričvrstiti za zid, cevi van zida 
ofarbati. Nakon montaže cevi a pre zatrpavanja kanala i 
zatvaranja šliceva, izvršiti propisano ispitivanje izvedene 
mreže. Nakon izvršenog ispitivanja, mrežu hlorisati i dobro 
isprati. Za tehnički prijem objekta obezbediti atest da je voda u 
mreži bakteriološki ispravna. Plaća se sve komplet po m1 
montirane cevi. Ø1/2''  m1 10   

 

  

              

  VODOVOD UKUPNO:       

  REKAPITULACIJA: 
         

  

  KANALIZACIJA            

  VODOVOD            

  
    

  
 UKUPNO:    

  

OPREMA I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA - PRIKAZ TENIČKIH KARAKTERISTIKA   
              

1. Aparati za početno gašenje požara           

  
1.1 Aparati za početno gašenje požara tip S-9 koji su 
usaglašeni sa standardom SRPS Z.C2.035 („Službeni list 
SFRJ“ broj 68/80) ком 2.00    

  

  1.2 Aparati za početno gašenje požara tip CO2-5kg koji su ком 1.00      
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usaglašeni sa standardom SRPS Z.C2.040 („Službeni list 
SFRJ“ broj 68/80) … 

        UKUPNO:      

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
  

  

Sve pozicije predmera i predracuna podrazumevaju isporuku 
materijala, 
montazu, sve pripremne i zavrsne radove, pribavljanje atesta 
za isporucenu 
opremu, merenja i ispitivanje instalacija (otpor zastitnog 
uzemljenja, otpor 
petlje unutrasnjih instalacija, otpor izolacije i dr.). Sva 
instalacija mora biti 
izvedena sa kvalifikovanom radnom snagom, a ugrađeni 
materijal mora biti 
prvoklasnog kvalitetima koji odgovara JUS/ISO standardima 

        

  

  A. POTKROVLJE            
 1.0 Unutrašnje el.energetske instalacije           

1.  
Instalacija običnog sijalicnog mesta bez 
prekidaca, izvedeno provodnikom N2XHJ 
3 x 1,5 mm2. 
Kabal se polaže jednim delom po zidu ispod 
maltera (60%) a drugim delom(po plafonu) 
kroz pvc gibljiva HF creva(40%) komplet sa razvodnim 
kutijama.prosečna dužina sijalicnog mesta 8m         

  

    ком. 38      

2. 
Instalacija sijalicnih mesta u mokrim         
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čvorovima, koji se uključuju automatski, 
preko "IC" senzora, izvedeno provodnikom 
N2XH-J 3 x 1,5 mm2. 
Kabal se polaže jednim delom po zidu ispod 
maltera (60%) a drugim delom po plafonu 
provučen kroz pvc gibljiva HF creva(40%), 
komplet sa razvodnim kutijama 

  prosečna dužina sijalicnog mesta 9m ком. 4      

3. 

Instalacija priključnih mesta mikro ventilatora 
u mokrim čvorovima, koji se uključuju preko 
mikro prekidača, izvedeno provodnikom 
N2XH-J 3 x 1,5 mm2. 
Kabal se polaže jednim delom po zidu ispod 
maltera (60%) a drugim dielom po plafonu, 
provučen kroz pvc gibljiva HF creva(40%)komplet povezano .        

  

  Prosečna dužina prikjlučnog mesta 10m kom 2.00      

4. Instalacija sijalicnih mesta koje se uključuju 
automatski, preko impulsnog relea na 
stepeništu i hodnicima, izvedeno 
provodnikom N2XH-J 3 x 1,5 mm2. 
Kabal se provlači jednim delom po zidu ispod 
maltera (40%) a drugim dielom po plafonu, 
provučen kroz pvc gibljiva HF creva(60%) 
komplet sa instalacijom taster prekidača irazvodnim kutijama         

  

  Prosečna duzina sijalicnotg mesta je 15 m kom 12.00      

5.. Instalacija sijaličnih mesta panic osvetljenja, 
izvedeno provodnikom N2XH-J 3 x 1,5 mm2. 
Kabal se polaže jednim delom po zidu ispod 
maltera (40%) a drugim delom(po plafonu) 
kroz pvc gibljiva HF creva(60%) komplet sa kom 4.00    
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razvodnim kutijama 
Prosečna duzina sijalicnotg mesta je 13 m. 

6. Instalacija monofaznog šuko priključnog 
mesta izvedeno provodnikom N2XH-J 3x2,5 
mm2. 
Kabal se polaže jednim delom iznad 
spuštanog plafona na PNK nosače i pvc 
gibljiva creva a drugim delom po zidu ispod 
maltera i između regips ploča, komplet sa 
razvodnim i montažnim kutijama 
Prosecna duzina priključnog mesta je 11m. kom 44.00    

  

             

  ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ                                                                   UKUPNO:    

  

2.0 Razvodni ormari        

  

1  
Isporuka, montaža i povezivanje na gotovu 
instalacije razvodne table RT-Pk, izrađena u  
kućištu od presovanog belo obojenog lima, 
sa vratima i bravom za zaključavanje, u 
stepenu zaštite "IP 44" komplet sa 
fabrikovanim kosturom za nošenje 
elemenata, proizvođač:hager ili odgovarajući.U ormaru se 
montira sledeća oprema:        
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1 kom. Prekidač, kompaktna sklopka, 
tropolni, dvopoložajni "0-1" 63A, 500V. 
Prekidač je opremljen sa sledećim modulima: 
- modul za prekostrujnu zaštitu - 
modul za termičku zaštitu - 
modul za diferencijalnu zaštitu, kvaliteta 
:hager ili ekv        

  

  9 kom. Automatski instalacioni prekidač,C20A,10 kA: hager ili 
ekv.         

  

  3kom.Odvodnivi prenapona 20kA,500V: hager ili ekv.          

  

9kom.Automatski instalacioni prekidač,B10 ,6kA:hager ili ekv.        

  

  

3kom.Automatski instalacioni prekidač , B4,3kA: hager ili ekv.        

  

  22kom. Automatski instalacioni prekidač  C16A,6kA:hager ili 
ekv.        

  

  3kom.prekidač,1-polni,3-položajni,"1-0-2"montaža na 
DINšinu,16A,250V,1M        

  

  1kom.prekidač ,4-polni,3-položajni,"1-0-2"25A,500V,montaža 
na DIN šinu 4M        

  

  3kom. Impulsni rele sa vremenskom zadrškom,1-
polni,16A,230V,50Hz. Hager         

  

  2 kom. Optički indikator prisustvafaza(R;S;T),montaža na DIN 
šina,1M        
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Paušalno,ostali materijal potreban za šemiranje ormara,kao 
što su:kablovske,uvodnice,Zn zaštitne sabirne šine,Tropolna 
izolovana letva 63A,pvc šlicovane kanalice sa 
poklopcem,kablovske izolovane hilzne i papučice,P/F žica,vijci 
i navrtke i sl.        

  

  Sve komplet:   kom 1.00      

2. Isporuka i montaža materijala za formiranje 
izvodnog napojnog bloka u postojećem 
glavnom razvodnom ormaru u prizemlju 
objekta: 
1 kom. Niskonaponski visokoučinski rastavni 
tropolni osigurači- “drišer” 100/50A : hager        

  

  
Paušalno, ostali materijal potereban za 
šemiranje ormara, kao što su: kablovske 
uvodnice, strujne stezaljke, plastični kanali sa 
poklopcem, PVC žica za šemiranje, P/F 
provodnici, kablovske papučice, hilzne, vijci i 
navrtke i sl        

  

  komplet  kom 1.00      

   UKUPNO RAZVODNI ORMANI :    

3. 3.0 napojni kabal           
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Isporuka i polaganje napojnog kabla tip. 
N2XH-J 5x16mm2. Kabal se polaže od 
postojećeg GRO, lociran u prizemlju ovog 
objekta do razvodnog ormara RT-Pk. 
Sve komplet povezano na oba kraja met 25.00    

  

   UKUPNO NAPOJNI KABAL :    

. 
4.0 Elektromontažni instalacioni materijal         

  

  Podrazumeva isporuku, ugradnju, 
povezivanje i puštanje u ispravan rad sedećeg 
instalacionog ugradnog materijala kvaliteta 
:hager ili LEGRAND-Modul VELA beli ili ekv.         

  

 Taster prekidač sa oznakom "svetlo" i 
optičkom LED indikacijom, 1M, 10A, 250V. 
Kompletiran sa montažnom kutijom, 
nosačem modula i belom oblom maskom. kom 3.00    

  

  
Modularni instalacioni blok, 2M, kompletiran 
sa 2 kom. Obična prekidača, 10A, 250V. 
Komplet sa montažnom kutijom za regips, 
nosačem modula i belom oblom maskom kom 7.00    

  

  
Modularni instalacioni blok, 5M, kompletiran 
sa 5 kom. Obična prekidača, 16A, 250V. 
Komplet sa montažnom kutijom za regips, 
nosačem modula i belom oblom maskom. kom 1.00    
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  Automatski aparat sa sušenje ruku, sa 
infracrvenim senzorom i automatskom 
kontrolom. 1,0 kW, 250V, HTH 161 kom 2.00    

  

  
Plafonski "IC" senzor pokreta sa tajmerom, 
360°, 16A, 220V, 50Hz, vodootporan "IP44". 
Montira se na plafonu u mokrim čvorovima.hager kom 2.00    

  

  Utičnica, monofazna, šuko, 2P+PE, 
modularna 2M, 16A, 250V kom 21.00    

  

  
Utičnica, modularna, monofazna, šuko sa 
poklopcem, ugradnja u zid, 2P+PE, 2M kom 8.00    

  

  Modulani instalacioni blok 4M kompletiran 
sa: 
1 kom. Monofazna šuko utičnica 2P+PE, 16A, 
250V 2M 
2M- slobodno mesto za 2 kom. 
Komunikacionih utičnica kom 1.00    

  

  
Modulani instalacioni blok 4M kompletiran 
sa: 
2 kom. Monofazna šuko utičnica 2P+PE, 16A,250V 2M 2M- 
slobodnomesto za 2 kom. Komunikacionih utičnica + 
koaksijalna ut. kom 1.00    

  

  
Isporuka i montaža horizontalnog PNK kanala 
dimenzija 100x50mm. Isporučuje se zajedno 
sa potrebnim originalnim priborom za 
spajanje i montažu na zid ili tavanicu. 
Međusobno uzemljenje kanala, kao i 
uzemljenje na najbliži energetski kanal sa 
kablom N2XH-J 1x16mm2. Ukupno za rad  imaterijal met 18.00    
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Isporuka i montaža PVC gibljivih HF creva za 
provlačenje kablova. Creva postaviti po 
tavanici ili zidu. 
PVC 32 mm met 40.00    

  

  PVC 20 mm met 320.00      

  Isporuka i montaža PVC tvrdih creva za 
provlačenje kablova kroz pod.PEVG 23mm met 60.00    

  

  
Al parapetni razvod plastificiran sa 
poklopcem i krajnjim elementima 
105x55mm. Montira se na konferencijski sto 
:hager met 6.00    

  

  Monofazna modularna utičnica za montažu u 
parapet, 2P+E, 2M 16A, 250V kom 12.00    

  

  Isporuka i montaža aluminijumskog stubića 
za nošenje utičnica, visine 65cm. Komplet sa 
postoljem i poklopcem :hager ili LEGRAND kom 7.00   

 

  

  Monofazna modularna utičnica za montažu 
na stubić-parapet, 2P+E, 2M 16A, 250V kom 28.00    

  

  Sitan instalacioni montažni materijal pauš 1.00      

   UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL:    

     

  5. SVETILJKE           

  
Svetiljka tip. Br. 1 
Fluoroscentna ugradna svetiljka sa 
visokofrekvetnom elektronskom prigušnicom 
i T5 sijalicom 4x24W. Kvaliteta Scrachk ili slič. 
Sve komplet sa fluo cevima. kom 38.00    

  

  Svetiljka br.2 kom 2.00      
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Plafonska okrugla, zaptivena svetiljka "IP55" 
Fromo LED Board, 14W, 6000K 1150lm, 
Schrack ili ekv. 

  
Svetiljka br. 3 
Plafonska LED svetiljka, 30W, 3000K, 1997lm 
"IP40" 300x300x39 Plano Square, Schrack ili 
ekv. kom 11.00    

  

  
Svetiljka br. 4 
Fluoroscentna zidna zaptivena svetiljka 
"IP44" sa opalno kapom za osvetljavanje 
prostora iznad umivaonika, 1x18w, T8 BATH , 
Schrack kom 2.00    

  

  
Svetiljka br. 7 
Fluoroscentna panic svetiljka sa sopstvenim 
izvorom napajanjaa iz NiCd baterija 1x8W i 
autonomijom rada u trajanju 2 časa, kvaliteta 
Scheider kom 4.00    

  

   UKUPNO SVETILJKE:    

     

  6.0 Prihvatni sistem gromobranske zaštite           

  
Isporuka i polaganje trake FeZn 20x3mm P20 
JUS N.B4.901 za formiranje spusnih 
provodnika gromobranske zaštite 
Traka se polaže kroz vertikalne betonske 
stubove u toku građevinskih radova. met 25.00    
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Isporuka i polaganje trake FeZn 20x3mm P20 
JUS N.B4.901 za formiranje prihvatnog 
sistema gromobranske zaštite . Traka se polaže po krovnom 
pokrivaču od crep ploča na odgovarajuće nosače za nosačima 
računato po dužnom metru  met 90.00    

  

  
Isporuka i polaganje trake FeZn 20x3mm za 
formiranje prihvatnog sistema sa limenim 
masama i horizontalnim olukom 
Prosečna dužina trake je 1m, komplet sa 
tipskim elementima za povezivanje kom 12.00    

  

   UKUPNO GROMOBRANSKA ZAŠTITA:    

  7.0 Završni radovi i izdavanje atesta           

  
Kontrola i ispitivanje unutrašnjih el. 
instalacija: 
- ispitivanje neprekidnosti zaštitnih 
provodnika. 
- ispitivanje otpornosti izolacije električne 
instalacije 
- ispitivanje automatskog isključenja 
napajanja 
- Ispitivanje otpornosti zaštitnog uzemljenja kpl 1.00    

  

  Pregled i ispitivanje Gromobranske instalacije kpl 1.00      

  Završni radovi  pauš 1.00      

  
 UKUPNO EL.MERENJA I ATESTI:  

  

              

  REKAPITULACIJA           

   1.EL.ENERGETSKE INSTALACIJE           

   2.RAZVODNI ORMANI           
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   3.NAPOJNI KABAL           

   4.ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL           

   5.SVETILJKE           

   6.GROMOBRANSKA ZAŠTITA           

   7.EL.MERANJA ATESTI           

  
      

UKUPNO: 
    

  

              

  B. KOTLARNICA            
  I. Napojni vodovi            

  
Instalacija sijalicnog mesta opšteg osvetljenja 
u kotlarnici, bez prekidaca, izvedeno 
provodnikom PP00-Y 3 x 1,5 mm2. Kabal se 
polaže, nadgradno, jednim delom na PNK a 
zatim uvučen kroz fleksibilne i krute pvc cevi, 
komplet povezano i puštano u ispravan rad. met 120.00    

  

  Kabal N2XH-J 3x1,5mm2 za formiranje 
sijaličnih mesta panik osvetljenja. Kabal se 
polaže nazidno na PNK nosače i kroz 
fleksibilne i krute pvc cevi. met 30.00    

  

  
Kabal PP00-Y 3x2,5mm2 za formiranje 
monofaznih priključnih mesta. Kabal se 
polaže nadgradno, jednim delom na PNK 
nosače a drugim delom uvučen kroz zaštitne 
fleksibilne i krute pvc cevi. Sve komplet 
računato po dužnom metru položenog kabla met 30.00    
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Kabal PP00-Y 5x2,5mm2 za formiranje 
trofaznih priključnih mesta. Kabal se polaže 
nadgradno, jednim delom na PNK nosače a 
drugim delom uvučen kroz zaštitne 
fleksibilne i krute pvc cevi. Sve komplet 
računato po dužnom metru položenog kabla. met 12.00    

  

  
Instalacija napojnih linija el.motornog pogona 
cirkulacionih pumpi, izvedeno provodnikom 
PP00-Y 4x1,5mm2. Kabal se polaže 
nadgradno, jednim delom na PNK nosače a 
drugim delom uvučen kroz zaštitne 
fleksibilne i krute pvc cevi/SAP creva. Sve 
kompletno povezano i puštano u ispravan 
rad, računato po dužnom metru met 60.00    

  

  
Instalacija napojnih linija el.motornog pogona 
cirkulacionih pumpi, izvedeno provodnikom 
PP00-Y 3x1,5mm2. Kabal se polaže 
nadgradno, jednim delom na PNK nosače a 
drugim delom uvučen kroz zaštitne 
fleksibilne i krute pvc cevi/SAP creva. Sve 
kompletno povezano i puštano u ispravan 
rad, računato po dužnom metru met 60.00    

  

  Instalacija napojnih linija kotlova na pelet, 
izvedeno provodnikom PP00-Y 5x2,5mm2. 
Kabal se polaže nadgradno, jednim delom na 
PNK nosače a drugim delom uvučen kroz 
zaštitne fleksibilne i krute pvc cevi/SAP creva. 
Sve kompletno povezano i puštano u 
ispravan rad, računato po dužnom metru met 40.00    
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Isporuka i polaganje napojnog kabla tip N2XHJ 
5x10mm2 od postojećeg GRO do RO-Kt. 
Kabal se polaže jednim delom na PNK a 
drugim delom uvučen u SAP gibljivo 
izolaciono crevo. Sve komplet sa CU 
papučicama i toploskupljjućom kablovskom 
glavom za unutrašnju montažu met 20.00    

  

   UKUPNO NAPOJNI VODOVI :    

  II. RAZVODNI ORMANI           

  
Isporuka, montaža i povezivanje razvodnog 
ormara na planovima označen kao RO-Kt, 
izrađen od dekapiranog lima sa vratima i 
bravom za zaključavanje u stepenu zaštite 
“IP55”, kvaliteta :hager ili ekv. U ormaru se 
ugrađuje sledeća oprema.         

  

  1 kom. Prekidač, kompaktna sklopka 3P, 2- 
položajni sa ručkom i elektronskim zaštitnim 
jedinicama: preopterećenja, kratkog spoja i 
prenaponskim okidačem. 63A, 500V kvaliteta 
:hager ili Scheinder         

  

  1 kom. Taster "sve stop" pečurka sa 
samodržanjem u krajnjem položaju sa 
1NO+1C kontaktom, 10A, 250V         

  

  1 kom. Odvodnici prenapona 1kV, 20kA 3P           

  1kom Voltmetarska prekopka integrisana sa 
voltmetrom 0-500V         

  

  3 kom. Strujni transformator 50/5A, kl. 1 5vA.           

  3 kom. Ampermetri, 0-50A, Schrack           

  1 kom. Automatski prekidači C20A, 15kA, 3P           
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  7 kom. Automatski prekidači C4A, 3kA, 1P           

  5 kom. Automatski prekidač, C10A, 6kA 1P :           

  hager           

  14kom.Automatski prekidač ,C16A,10 kA 1P:hager           

  3 kom. Automatski prekidač, C25A,15kA 1P : 
hager         

  

  1 kom. Zaštitni uređaj diferencijalne struje 
40/0,3A-4P :hager         

  

  8 kom. Prekidač, jednopolni, grebenasti, 
dvopoložajni “0-1”16A, 250V, montaža na 
vrata ormara fi 22mm Scheinder         

  

  2 kom. Prekidač, jednopolni, grebenasti, 
tropoložajni “1-0-2”16A, 250V, montaža na 
vrata ormara Scheinder         

  

  2 kom. Prekidač, tropolni, grebenasti, 
dvopoložajni “0-1” 25A, 500V, montaža na 
vrata ormara         

  

  1 kom. Zaštitni transformator za galvansko 
odvajanje 220/220V, 150vA         

  

  2 kom. Motorski kontaktor, 3P sa 1NO+1NC 
pomoćna kontakta, 12A,220V, 50Hz 
Scheinder         

  

  3 kom. Motorski kontaktor, 3P sa 1NO+1NC 
pomoćna kontakta, 17A,220V, 50Hz 
Scheinder         

  

  2 kom. Motorski kontaktor, 2P sa 1NO+1NC 
pomoćna kontakta, 9A,220V, 50Hz 
Scheinder.         
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  2 kom. Motorna zaštitna sklopka 1,25A, sa 
termićkom zaštitom 0,90-1,25A i 1NO+1NC 
pomoćna kontakta, Scheinder         

  

  1 kom. Motorna zaštitna sklopka 2,50 A, sa 
termićkom zaštitom 1,80-2,50A i 1NO+1NC 
pomoćna kontakta, Scheinder         

  

  5 kom. Pomoćno kontaktor, 2P, 6A, 220V, 50 
Hz. :Scheinder         

  

  7 kom. LED signalana sijalica -zelena fi 22mm           

  6 kom. LED signalan sijalica -crvena fi 22mm           

  
Paušalno, ostali materijal potreban za 
šemiranje ormara, kao što su: Kablovske 
uvodnice, VS kleme, DIN šina, pvc kanalice, 
šlicovane sa poklopcem, kablovske izolovane 
hilzne i papučice, P/F žica, PE i N sabirne Mg 
šine, vijci i navrtke i sl.         

  

  Sve komplet  kom 1.00      

   UKUPNO RAZVODNI ORMAN :    

              

  III. ELEKTROMONTAŽNI I INSTALACIONI           

  MATERIJAL           

  Perforirani nosač kablova PNK OBO 
BETTERMANN ili ekv. 
“ “ 100/50 met 40.00    

  

  "  " 50/50 met 20.00      

  Univerzalna spojnica  kom 20.00      

  Poklopac za PNK 100/50 kom 5.00      

  Nosači za PNK 50/50  kom 12.00      

  PVC kruto crevo LEGRAND:          
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    16mm met 40.00      

    20mm met. 20.00      

  Spojin elementi 16mm,20mm,25mm,32mm kom 10.00      

  Redukcioni elementi 20x16 i 25 x20  kom 5.00      

  "L" elementi  kom 4.00      

             

  Č.gibljiva SAP creva 32mm met 2.00      

      "            "        creva 29 mm met 4.00      

      "            "        creva 20 mm met 20.00      

  Č.bezšavne cevi 40mm met 4.00      

  Prekidač, OG montaža. 2 
kom. Običan prekidač, 16A, 250V, „IP55“ 
proizvođača SCHEINDER ili LEGRAND kom 1.00    

  

  
Prekidač, modularni 2M, OG montaža, siva 
boja sa 2 kom. Izmenična prekidača 16A, 
250V, „IP55“ proizvođača SCHEINDER ili 
LEGRAND kom 2.00    

  

  Razvodna kutija u PVC kućištu OG kom 6.00      

  Utičnica, monofazna šuko OG modularne 
izvedbe 2M u pvc kućištu sa poklopcem, 
16A, 250V kom 2.00    

  

  Utičnica, trofazna, OG u pvc sivom kućištu sa 
poklopcem, 16A, 500V kom 1.00    

  

  PVC gibljivo HF crevo 20mm met 40.00      

  Sitan montažni materijal pauš. 1.00      

   UKUPNO EL.MONTAŽNI MATERIJAL:    

             

  IV. SVETILJKE           
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Svetiljka S1. Nadgradna, zaptivena LED 
svetiljka sa prozirnom opalnom kapom, 36W , 
4000K , 5730lm "IP65" sa predspojnim 
spravama Osram ili Philips. Sve komplet sa 
priborom za vešanje kom 6.00    

  

  Svetiljka S2. Reflektorska LED svetiljka 
zaptivena u stepenu zaštite “IP55” 58W. kom 1.00    

  

  Svetiljka S3. Panik svetiljka sa sopstvenim 
izvorom napajanja iz NiCd baterija sa 
autonomijom rada 2 časa. kom 2.00    

  

  Svetiljka S4. Plafonska okrugla, zaptivena 
svetiljka "IP 55" Formo LED Board, 14W, 
6000K 1150 lm, Scharck kom 2.00    

  

 

ICautomatski prekidač prisustva I pokreta 360,16A,220V,50Hz kom 2.00   

  

   UKUPNO SVETILJKE:    

             

             

             

  V. IZJEDNAČENJE POTENCIJALA i          

  ZAŠTITNO UZEMLJENJE          

  Isporuka i montaža č. Pocinkovane trake FeZn 
20x3mm za galvansko povezivanje svih 
metalnih masa u kotlarnici met. 40.00    

  

  Isporuka i montaža nosača trake za 
uglavljivanje u zid. kom 40.00    

  

  Isporuka i montaža ukrsnih komada za 
prolazne trake JUS. N. B4. 936 kom 12.00    
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Isporuka, polaganje i povezivanje svih 
metalnih masa u objektu(hidrantska mreža, 
cevovod grejne instalacije, građevinska 
bravarija i dr.) kablom PP/Y 1x16mm2 i 
povezivanje sa PE šinom. Prosečna dužina provodnika je 12m kom 10.00    

  

   UKUPNO IZJEDNEČENJE POTENCIJALA:    

             

  VI.. Završni radovi i izdavanje atesta          

  
1. Kontrola i ispitivanje unutrašnjih el. 
instalacija: 
- ispitivanje neprekidnosti zaštitnih 
provodnika. 
- ispitivanje otpornosti izolacije električne 
instalacije 
- ispitivanje automatskog isključenja 
napajanja 
- Ispitivanje otpornosti zaštitnog uzemljenja pauš 1.00    

  

  2. Završni radovi  pauš 1.00       

 UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI I IZDAVANJE ATESTA:       

        

 REKAPITULACIJA KOTLARNICA       

 I.NAPOJNI RADOVI       

 II.RAZVODNI ORMANI       

 III.EL.MONTAŽNI MATERIJAL       

 IV,SVETILJKE       

 V.IZJEDNAČENJE POTENCIJALA       

 VI.EL.MERENJA I ATESTI       

    UKUPNO:    
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 SUMARNA REKAPITULACIJA       

 A.EL.INSTALACIJE POTKROVLJA        

 B. EL.INSTALACIJE KOTLARNICE        

    UKUPNO:    

        

        

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врста радова Укупна вредност 

без ПДВа 

ПДВ Укупна вредност са  ПДВом 

ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ    

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ     

РАДОВИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ    

ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА    

РАДОВИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА     

УКУПНА ВРЕДНОСТ    
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________ 

 

      ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________ 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________ 
 

 

НАПОМЕНА: 

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне 

документације. 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

1) у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

2) у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену 

без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета 

набавке без ПДВ-а. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ 

 

У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____________________________________, изјављујем да 
        назив понуђача 

располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година 

производње , облик поседовања и  садашња вредност, наведена у следећој табели: 

 

 

Редни 

број 
Врста и тип Количина 

Година 

производње 

Облик 

поседовања 

(својина, 

закуп, лизинг) 

Напомен 

1.  

 

 

    

2.  

 

 

    

3.  

 

 

    

4.  

 

 

    

5.  

 

 

    

6.  

 

 

    

7.  

 

 

    

8.  

 

 

    

9.  

 

 

    

10.  

 

 

    

 



 

                                            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 

 

_________________________________________________________________________________ 

|Град Кикинда/ Конкурсна докуметација за ЈН (95/2017) | 107 од 113 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
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XIV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ  

 

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ___________________________________, изјављујем да 
        назив понуђача 

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  

уговора, чија листа је наведена у следећој табели: 

 

 

Р
ед

н
и

 

б
р
. 

Назив уговора 

(навести назив објекта,  

врсту радова, површина и 

намена објекта)  

Година 

завршетка 

реализације 

уговора  

Наручилац 
Вредност 

(динара без ПДВ-а) 

     

      

     

     

     

     

     

     

 

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а. 

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је 

образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора. 
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Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
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XV. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 

Назив наручиоца изведених радова: 

Седиште наручиоца: 

Матични број: 

ПИБ: 

 

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 

 

ПОТВРДУ 

Да је понуђач____________________________________________________ 
(назив,седиште извођача радова/понуђача)   

 

за потребе наручиоца  _________________________________________________, 

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове: 

 

1. _________________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у 

вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,  

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на 

основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године. 

 

Датум почетка радова:________________________ 

 

Датум завршетка радова:______________________ 

 

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може 

употребити. 

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________. 

 

 

Датум: М.П. 
Потпис овлашћеног лица наручиоца 

изведених радова 
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Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести 

материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси 

уз понуду. 
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XVI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 
 

Понуђач _____________________________________________, даје  

 

 

 

 

И З Ј А В У 

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 
 

 

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да 

ће,  уколико у поступку јавне набавке радова –Адаптација, санација и инвестиционо 

одржавање  Геронтолошког центра   Кикинда буде изабран као најповољнији и  уколико 

понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а 

најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, 

оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне 

набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 

стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих 

наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.  

 

 

 

Датум: М.П. Понуђач 

   

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник 

групе понуђача. 
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XVII.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И 

ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
  Понуђач ________________________________________, даје следећу  

 
 
 

И З Ј А В У 

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У 

ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

 

 

 Понуђач __________________________________________________, са седиштем у 

____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу 

Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови 

који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно 

техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. 

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

бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.   

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис 

   

 

 

 

 

 

За Наручиоца: _______________________      М.П. 

 (п о т п и с) 

 

 

 

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда 

била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно овлашћени 

члан групе понуђача и предтставник Наручиоца. 

 


