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 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Завод за јавно здравље Кикинда у Кикинди,  

Адреса: ул. Краља Петра I број 70, 23300 Кикинда 

Лице овлашћено за заступање: др Сандра Радловић спец.епидемиологије. 

ПИБ:100579705 

Матични број:08561834 
 

2. Врста поступка јавне набавке 

Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама 

("Службени гласник Републике Србије", бр. 91/2019 - у даљем тексту: ЗЈН) и  важећим 

подзаконским актима. 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку отвореног поступка јавне набавке радова број: 6-

13/2021 – РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДВОРИШТА ЗГРАДЕ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 

КИКИНДА И САНАЦИЈИ НАДСТРЕШНИЦЕ. 

 
R.br. Opis radova J.m. Količina 

1 Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata. U cenu je uračunato i snimanje 
postojećeg stanja sa predloga izradom nivelacionog rešenja. Obračun po m2. 

m2 440.16 

2 Mašinsko i ručno (u odnosu 90% i 10%) razbijanje postojećeg betona, utovar i 
transport na deponiju do 5km. Obračun po m2. 

m2 314.16 

3 Mašinski iskop humusa na mestu budućeg COVID punkta, utovar i transport na 
deponiju do 5km. Obračun po m3. 

m3 37.80 

4 Piniranje i valjanje posteljice do potrebne zbijenosti. 
Obračun po m2. 

m2 440.16 

5 Nabavka materijala, spravljanje i transport betona MB30 u unapred pripremljenu 
oplatu potpornog zida sa postavljenom armaturom, a u svemu prema usvojenom tehničkom 
rešenju. 
Dimenzije zida su (0,30x0,75+0,30x0,20m). Obračun po m'. 

m' 13.70 

6 Mašinsko skidanje mešanog šljunčanog materijala do potrebne visine posteljice, na 
mestu razbijenog betona, utovar i transport na lokaciju naručioca. Obračun po m3. 

m3 47.13 

7 Nabavka, dovoz i ugradnja drobljenog kamenog agregata krupnoće 0-31mm u sloju 
debljine d=20cm. Obračun po m3. 

m3 88.03 
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8 Nabavka, dovoz i postavljanje vibropresovane betonske kanalete 40/30/12cm na 
jastuk betona MB25, sa fugovanjem spojeva. Obračun po m'. 

m' 43.00 

9 Nabavka, dovoz i postavljanje vibropresovanih betonskih ivičnjaka 10/12/50cm na 
jastuk od betona MB25, sa fugovanjem spojeva. Obračun po m'. 

m' 137.00 

10 Nabavka, dovoz i postavljanje vibropresovanih betonskih ploča d=6cm na sloj 
drobljenog kamena 0-4 debljine 4-6mm, sa zapunjavanjem fuga refulisanim peskom. 
Obračun po m2. 

m2 440.16 

11 Izrada slivnika sa taložnikom. Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i ugradnju betonske 
cevi prečnika 400mm sa liveno gvozdenom rešetkom u unapred ručno iskopanu jamu i 
probijanjem prodora cevi. 
Obračun po kom. 

kom 1.00 

12 Izrada poveza atmosferske kanalizacije. Pozicija obuhvata nabavku i montažu PVC 
cevi 160 SN 8, sa polaganjem u ručno iskopani rov na posteljicu od peska. Obloga cevi i 
zaštitini sloj se popunjava peskom. 
Obračun po m'. 

m' 4.00 

13 Nivelisanje šaht poklopaca na novoprojektovanje visine. 
Obračun po kom. 

kom 5.00 

14 Mašinsko zasecanje postojećeg betona na mestu spajanja sa novoprojektovanim 
platoom. Obračun po m'. 

m' 21.00 

15 Izrada bravarske nadstrešnice od čeličnih kutijastih profila 100x100mm  
Obračun po kg. 

kg 900.00 

16 Izrada pokrivača nadstrešnice  TR limom d=0,55mm. Obračun po m2 m2 120 
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3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке је извођење РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДВОРИШТА ЗГРАДЕ ЗАВОДА ЗА 

ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА И САНАЦИЈИ НАДСТРЕШНИЦЕ. 
 

Назив и ознака из општег речника набавке – 45453100 – радови на реновирању. 

  

   Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.  

 

5. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради извршења радова на санацији дворишта зграде Завода за 

јавно зравље Кикинда (постављање бетонских плоча и израда атмосферске канализације, санација платоа 

испред управне зграде ЗЗЈЗ Кикинда) и санацији надстрешнице, у Кикинди, у улици Краља Петра I број 70. 
 

6. Рок за доношење Одлуке о додели уговора 
Одлуку о додели уговора Наручилац доноси у року од 30 дана од истека рока за подношење 

понуда. 

 


