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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  НА  на адаптацији објеката ОШ Света Михајловић, Буровац, 
Петровац на Млави и ОШ  Жарко Зрењанин Велико Лаоле,  Петровац на Млави  - 

одељење Крвије  
 

Ознака из Општег речника набавке: 
  45262700, 45400000    

 
 ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК 

 
 

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 45/2018  
 

УКУПАН БРОЈ СТРАНА:   209   
 
 

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ 
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Рок за достављање понуда 
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20. август 2018. Година  до 9,00 

 
Општина Петровац на Млави, август, 2018. година 

Општина Петровац на Млави 
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На основу чл. 32, 61, 131б, 131в, и 131г, Закона о јавним набавкама („Службени 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 бр: 45/2018 , 
(број одлуке): 404-116/2018-02-01 од  09.08.2018. године и Решења о образовању Комисије за 
јавну набавку бр: 45/2018 , (број решења) 404-116/2018-02-02  oд  09.08.2018.  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  на адаптацији објеката ОШ Света Михајловић, Буровац, Петровац 

на Млави и ОШ  Жарко Зрењанин Велико Лаоле,  Петровац на Млави  - одељење 
Крвије  ,  

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ: 
 
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 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 

15 

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 25 
VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 36 
VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 40 
IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 41 
X МОДЕЛ УГОВОРА 42 
XI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE 54 
XII ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ  
XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ 

ЧЛАНА 75. СТ. 1.  ТАЧ. 1) – 4) ЗЈН 200 

 
XIV 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА 
ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧ. 1) – 4)  ЗЈН 201 

 
XV 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 
ЗАКОНА 202 

 
XVI 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ 
ЧЛАНА 76.  ЗЈН 203 

XVII OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 205 

 
XVIII 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ. 

206 

XIX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ 207 
XX ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 208 
XXI 

 
ОБРАЗАЦ ПОТВРДE О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ 
УГОВОРА 209 
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Конкурсна документација има укупно  209   страна 
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.  Подаци о наручиоцу: 
Назив наручиоца:  Општина Петровац на Млави   . 
Адреса наручиоца:  Српских владара 165  . 
Матични број :  07198264  . 
ПИБ:  102538275      
Шифра делатности:   8411    
Интернет страница наручиоца:  www.petrovacnamlavi.rs   . 
Врста наручиоца:    орган локалне самоуправе   . 
 
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.  45/2018   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 контакт:[ Марина Бачкић], 
е-mail адреса (или број факса): [marina@petrovacnamlavi.rs]. 
 
8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора 
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од  10  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:45/2018  је извођење радова на 

на адаптацији објеката ОШ Света Михајловић, Буровац, Петровац на Млави и ОШ  Жарко 
Зрењанин Велико Лаоле,  Петровац на Млави  - одељење Крвије   . 

Назив и ознака из Општег речника набавке: 

45262700 – адаптација зграда; 
45400000 – завршни грађевински радови; 
 

9. Партије 
Предмет јавне набавке није обликован у партије. 
 

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 адаптацији објеката ОШ Света Михајловић, Буровац, Петровац на Млави и 
ОШ Жарко Зрењанин Велико Лаоле,  Петровац на Млави  - одељење Крвије   
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 XI.  

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.  

 
 

10. 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. 
 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 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.  
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 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, 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 Марина Бачкић,, телефон: 064/8679652. 

 
11. 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.  

Наручилац се обавезује да Извођачу преда техничку документацију, као и да му 
обезбеди несметан прилаз градилишту у року од 5 дана од дана потписивања уговора, уколико 
другачије није договорено.  

 
Радови на објекту изводе се  без фаза извођења. 

 
12. Место извођења радова  

(Општина Петровац на Млави, кат.парцела број 2081 и 2082/2  КО Буровац, локација 
Буровац, општина Петровац на Млави, извођење радова на адптацији објекта ОШ Света 
Михајловић, Буровац, Петровац на Млави и кат. парцела 1857 КО Крвије, локације Крвије, 
општина Петровац на Млави, извођење радова на адаптацији објекта ОШ  Жарко Зрењанин 
Велико Лаоле,  Петровац на Млави  - одељење) 
 

13. 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 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  Е-пошта , 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:  Марина Бачкић    телефон   064/8679652   . 
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. 
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 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). 
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IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
Техничку документацију чини следећа пројектна документација: Идејни пројекат адаптације 
објекта погођеног елементарном непогодом – Пројекат  адаптације ОШ Света Михајловић, 
Буровац 0- Главна свеска; 1- Пројекат архитектуре; 2-  Идејни пројекат санације и 
адаптације игралишта малих спортова у кругу дворишта  ОШ Света Михајловић, Буровац;  4 
– Пројекат електроенергетских инсталација објекта ОШ Света Михајловић, Буровац; 6- 
Идејни пројекат санације машинских инсталација ОШ Света Михајловић, Буровац; и Идејни 
пројекат адаптације објекта погођеног елементарном непогодом – Пројекат  адаптације 
ОШ Жарко Зрењанин, Велико Лаоле, одељење Крвије, 0- Главна свеска; 1- Пројекат 
архитектуре,  који су саставни део Конкурсне документације. 
 
 
У смислу Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), 
Закона о транспорту опасне робе ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016) и Правилника о начину 
складиштења, паковању и обележавању опасног отпада ("Сл. гласник РС", бр. 92/2010), за 
грађевински материјал који се сматра опасним отпадом, односно за транспорт, 
складиштење, третман и одлагање задужена су предузећа овлашћена од стране Агенције за 
заштиту животне средине Министарства пољопривреде и зажтите животне средине. У 
случају да Изабрани Понуђач односно Извођач радова не поседује процедуре према важећим 
стандардима може ангажовати стручно лице за извршење предметне позиције радова 
односно за део позиције радова за које је неопходна та дозвола. 
 
 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 
УЗ   ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  АДАПТАЦИЈЕ  

објекта ОШ Света Михајловић, Буровац, Петровац на Млави  
 
П= 1080,53м2,  Маршала Тита бр, 6, Буровац, КП 2081 и 2082/2 КО Буровац 
 
ИНВEСTИTOР: ОШ СВЕТА МИХАЈЛОВИЋ, БУРОВАЦ, ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, Маршала 

Тита бр, 6, Буровац 
 
OБJEКAT: ОШ СВЕТА МИХАЈЛОВИЋ, БУРОВАЦ, ПЕТРОВАЦ НА 

МЛАВИ, Маршала Тита бр, 6, Буровац 
 
MEСTO ГРAДЊE:  КП 2081 и 2082/2 КO Буровац, Маршала Тита бр.6, Буровац  
 
ПРOJEКTAНT:  AИ СTУДИO  БEOГРAД, Вojвoдe Стeпe 284/16 
  
00 OСНOВНИ ПOДAЦИ O ПРOJEКTУ 
 
Прeдмeт  прojeктa je адаптација oбjeктa јавне намене – ОШ СВЕТА МИХАЈЛОВИЋ, БУРОВАЦ, ПЕТРОВАЦ НА 
МЛАВИ, Маршала Тита бр, 6, Буровац. 
 
Пoлaзнe инфoрмaциje зa изрaду aрхитeктoнскoг прojeктa су: 
 
1. Кaтaстaрскo-тoпoгрaфски плaн КП 2081 и 2082/2 КO Буровац 
2. Прojeктни зaдaци пoтписaни oд стрaнe Инвeститoрa 
3. Вaжeћи нoрмaтиви, прoписи и стaндaрди кojи сe oднoсe нa стaбилнoст oбjeктa, трajнoст мaтeриjaлa, 
прoтивпoжaрну зaштиту, тeрмичку, звучну и хидрoзaштиту, зaштиту oд сeизмичких пoтрeсa и oд aтмoсфeрскoг 
прaжњeњa. 
4. Постојећа пројектно-техничка документација за постојећи објекат, која је била расположива на лицу места. 
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Нa oснoву прeдхoднo нaвeдeних пaрaмeтaрa урaђeн je: 
 
 
ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ AДАПТАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ПОГОЂЕНОГ ЕЛЕМЕНТАРНОМ НЕПОГОДОМ 
 
01 ЛOКAЦИJA 
 
 Обjeкат јавне намене – ОШ СВЕТА МИХАЈЛОВИЋ, БУРОВАЦ, ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, Маршала 
Тита бр, 6, Буровац. Пројекат се ради након елементарне непогоде – бујичне поплаве која је девастирала објекат и 
нанела штету детаљније описану у извештају који је сачинио орган локалне самоуправе. 
 Пoвршинa пaрцeлe KP 2081 je 1885м2. Основни параметри урбанизма су постојећи. Интервенција не 
утиче на промену габарита нити положаја објекта. 
 
 
 
02 ФОТОГРАФИЈЕ ШТЕТЕ ОД ПОПЛАВЕ         
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03 ИНТЕРВЕНЦИЈА 
 
 Пројектним задатком и овим пројектом је предвиђена адаптација објекта и то: 
 
- Замена кровног покривача и термичка изолација таванског простора 
- лимарски радови на олуцима,  окпаницама и опшивима крова 
- Израда фасаде објекта са термоизолацијом (контактна фасада) дмин=10цм 
- Замена подних облога и санација оштећених и напуклих кошуљица 
- Замена свих унутрашњих врата 
- Молерско фарбарски радови 
- Спољно уређење око објекта (тротоари, терен, зелене површине) 
- Малтерисање унутрашњих зидова на старом објекту 
- Израда спуштеног плафона касертираног префабрикованог 
- Израда рампи за инвалиде  
- Адаптација тоалета 
- Електроенергетски радови према опису 
- Хидротехничке инсталације према опису 
- Машинске инсталације према пројекту машинксих инсталација 
 
03.1 Замена кровног покривача 
 

Пројектом је предвиђена замена комплетног кровног покривача црепа новим истоветним црепом, замена 
кровних летви, подашчање крова и постављање ХИ фолије.  Истовремено, урадити све лимарске опшивке, олуке 
и окапнице према спецификацији радова у предмеру радова. Кровна конструкција се не мења – задржава се 
постојећа дрвена. Дозвољава се замена и поправка до 10% кровне констуркције која је трула или дотрајала. 

 
03.2 Замена унутрашњих врата  
  
 Унутрашња врата од учионица, радионица и административног дела као и од тоалета од алуминијумског 
довратника према шемама, са крилом финално обложеним ХПЛ-облогом преко дрвене конструкције крила. Оков 
према шеми.  
 
03.3 Адаптација унутрашњег простора 
 
 Пројектом се предвиђа интевенција на неколико позиција унутар зграде.  
 У блоку А, ради се демонтажа подне облоге у свим просторијама осим коридору који је реновиран 
прошле године. У свим просторијама и учионицама истовремено са демонтажом постојећег винил пода обити и 
малтер са зидова.  
 Радовима се предвиђа ново малтерисање зидова продузним малтером 1:3, крпљење евентуално оштећене 
кошуљице и наливање ОЛМО масе пре постављања новог пода према спецификацији – Винил са соклом. Бојење 
и глеетовање свих зидова је предвиђено пројектом. 
 У целом објекту се ради нови спутени касетирани, префабриковани плафон од касета дим. 120/30цм. 
 У блоку „Б“, који је новији објекат грађен пре 15-20 година, раде се замен поднох облога по истом опису 
као у старој школи (блок А), са санцијом подлоге. Зидови се не малтеришу, само урадити глетовање и бојење. 
Спуштени плафон целом површином објекта на спрату. У сутерену се не ради спуштени плафон. 
 
03.4 Фасада 
 
 Постојећа фасадна облога се не обија – малтер. Преко постојеће фасаде ради се слој термоизоалције 
према елаборату ЕЕ (мин.10цм). Облога фасаде је контактна фасада, тон према пројекту. Шпалетне отвора 
обрадити са 2цм. 
 Сокла је урађена од плоча експандираног полистирена д=5цм, преко постојећег зида и ХИ са облогом 
опеке која се малтерише. Завршна облога пиковани камен. 
 Све термоизолације фасадног омотача осим сокле од тврдо пресоване камене вуне.  
 
4. ИНСTАЛАЦИOНИ СИСTEMИ И OПРEMА 
  
4.01 Електроенергетске инсталације 
 

Пројектом се предвиђа инсталација непостојећег громобрана на објекат. Неопходно је 
да извођач уради и достави све непоходне атесте и сагласности на уграђени громобран. Такође 
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пројектом се предвиђа замена свих електроенергетских инсталација у објекту, РО, расвете и 
галантерије према спецификацији из пројекта. 

 
4.02 Хидротехничке  инсталације 
 

Пројектом је предвиђена замена инсталација и санитарне опреме у санитарном чвору и 
на другим местима у oбјекту где има точећих места. Такође, потребно је урадити замени цеви 
од објекта до септичке јаме због загушења проузроканог бујичном поплавом. Потребно је 
очистити и испразнити септичку јаму и шaхтове у партеру. 

Хидрантска мрежа на објекту постоји. Предвидети испитивање и поштање у рад сходно 
опису и спецификацији у предмеру радова. 

 
4.03 Машинске инсталације  
 

У дворишни објекат уградити котао на пелет и довести грејање до објекта. Унутар 
објекта се ради цевни развод и радијаторско грејање према пројекту машинских инсталација. 

 
5. СПOЉНO УРEЂEЊE  
 
 Пројектом је предвиђено санирање рукометног игралишта тешко оштећеног 
елементарном непогодом. Истовремено, замена тротоара и поправка два помоћна објекта у 
дворишту – тоалет за спортисте и подстаница грејања. Зелене површине истретирати у циљу 
постизања адекватних естетких критеријума – нова трава. 
 
 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 
УЗ   ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  АДАПТАЦИЈЕ  

објекта ОШ  Жарко Зрењанин-  Велико Лаоле,  Петровац на Млави  - одељење  
Крвије   

 
П=438,1м2, КП 1857 КО КРВИЈЕ 
 
ИНВEСTИTOР: ОШ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН, ВЕЛИКО ЛАОЛЕ, ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, 12306 

Велико Лаоле 
 
OБJEКAT: ОШ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН, ВЕЛИКО ЛАОЛЕ, ОДЕЉЕЊЕ КРВИЈЕ ПЕТРОВАЦ 

НА МЛАВИ 
 
MEСTO ГРAДЊE:  КП 1857 КO Крвије 
 
ПРOJEКTAНT:  AИ СTУДИO  БEOГРAД, Вojвoдe Стeпe 284/16 
  
00 OСНOВНИ ПOДAЦИ O ПРOJEКTУ 
 
Прeдмeт  прojeктa je адаптација oбjeктa јавне намене – ОШ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН, ВЕЛИКО 
ЛАОЛЕ, ОДЕЉЕЊЕ КРВИЈЕ, ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ. 
 
Пoлaзнe инфoрмaциje зa изрaду aрхитeктoнскoг прojeктa су: 
 
1. Кaтaстaрскo-тoпoгрaфски плaн КП 1587 КO Крвије 
2. Прojeктни зaдaци пoтписaни oд стрaнe Инвeститoрa 
3. Вaжeћи нoрмaтиви, прoписи и стaндaрди кojи сe oднoсe нa стaбилнoст oбjeктa, трajнoст 
мaтeриjaлa, прoтивпoжaрну зaштиту, тeрмичку, звучну и хидрoзaштиту, зaштиту oд 
сeизмичких пoтрeсa и oд aтмoсфeрскoг прaжњeњa. 



 

_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН ( 45/2018) | 13 од 209 

4. Постојећа пројектно-техничка документација за постојећи објекат, која је била расположива 
на лицу места. 
 
Нa oснoву прeдхoднo нaвeдeних пaрaмeтaрa урaђeн je: 
 
 
ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ AДАПТАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ПОГОЂЕНОГ ЕЛЕМЕНТАРНОМ 
НЕПОГОДОМ 
 
01 ЛOКAЦИJA 
 
 Обjeкат јавне намене – ОШ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН, ВЕЛИКО ЛАОЛЕ, ОДЕЉЕЊЕ 
КРВИЈЕ, ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ. Пројекат се ради након елементарне непогоде – бујичне 
поплаве која је девастирала објекат и нанела штету детаљније описану у извештају који је 
сачинио орган локалне самоуправе. 
 Пoвршинa пaрцeлe KP 1857 КО Крвије je 2551м2. Основни параметри урбанизма су 
постојећи. Интервенција не утиче на промену габарита нити положаја објекта. 
 
02 ИНТЕРВЕНЦИЈА 
 
 Пројектним задатком и овим пројектом је предвиђена адаптација објекта и то: 
 
- Замена кровног покривача и термичка изолација таванског простора 
- лимарски радови на олуцима,  окпаницама и опшивима крова 
- Израда фасаде објекта са термоизолацијом дмин=5цм и обзидом од пуне фасадне опеке 
(сендвич зид) преко постојећег зида 
- Замена подних облога и санација оштећених и напуклих кошуљица 
- Замена свих унутрашњих врата 
- Молерско фарбарски радови 
- Спољно уређење око објекта (тротоари, терен, зелене површине) 
- Израда рампи за инвалиде  
- Адаптација тоалета 
- израда маски радијотора 
- Електроенергетски радови према опису 
- Хидротехничке инсталације према опису 
- Машинске инсталације према пројекту машинксих инсталација 
 
02.1 Замена кровног покривача 
 

Пројектом је предвиђена замена комплетног кровног покривача црепа новим црепом, 
замена кровних летви, подашчање крова и постављање ХИ фолије.  Истовремено, урадити све 
лимарске опшивке, олуке и окапнице према спецификацији радова у предмеру радова. Кровна 
конструкција се не мења – задржава се постојећа дрвена. Дозвољава се замена и поправка до 
10% кровне констуркције која је трула или дотрајала. 

 
02.2 Замена унутрашњих врата  
  
 Унутрашња врата од учионица, радионица и административног дела као и од тоалета од 
алуминијумског довратника према шемама, са крилом финално обложеним ХПЛ-облогом 
преко дрвене конструкције крила. Оков према шеми.  
 
02.3 Адаптација унутрашњег простора 
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 Пројектом се предвиђа интевенција на неколико позиција унутар зграде.  
 Ради се демонтажа подне облоге у свим просторијама.  
 Радовима се предвиђа крпљење евентуално оштећене кошуљице и наливање ОЛМО 
масе пре постављања новог пода према спецификацији – Винил са соклом. Бојење и 
глеетовање свих зидова је предвиђено пројектом. 
  
02.4 Фасада 
 
 Постојећа фасадна облога се не обија – малтер. Преко постојеће фасаде ради се слој 
термоизоалције (мин.5цм). Облога фасаде је новаа фасадна опека, тон према пројекту. 
Шпалетне отвора обрадити са 2цм. 
 Сокла је урађена од плоча експандираног полистирена д=5цм, преко постојећег зида и 
ХИ са облогом опеке која се малтерише. Завршна облога контактна фасада. 
 Све термоизолације фасадног омотача осим сокле од тврдо пресоване камене вуне.
  
 
3. ИНСTАЛАЦИOНИ СИСTEMИ И OПРEMА 
  
3.01 Електроенергетске инсталације 
 

Пројектом се предвиђа демонтажа и поновна уградња постојећег громобрана на 
објекату. Неопходно је да извођач уради и достави све непоходне атесте и сагласности на 
уграђени громобран. Такође пројектом се предвиђа замена, расвете и галантерије према 
спецификацији из пројекта. 

 
3.02 Хидротехничке  инсталације 
 

Пројектом је предвиђена замена инсталација и санитарне опреме у санитарном чвору и 
на другим местима у oбјекту где има точећих места.  

Хидрантска мрежа на објекту постоји. Предвидети испитивање и поштање у рад сходно 
опису и спецификацији у предмеру радова. 

 
4. СПOЉНO УРEЂEЊE  
 
 Пројектом је предвиђено санирање игралишта тешко оштећеног елементарном 
непогодом. Истовремено, замена тротоара и поправка два помоћна објекта у дворишту – шупа 
и котларница на чврсто гориво. Зелене површине истретирати у циљу постизања адекватних 
естетких критеријума – нова трава. 
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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 

 
1.1.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 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). 
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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: 

 

I.  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. 

II. 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 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, 
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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. 
 
 
1.2. 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.  

 
13. Финансијски капацитет: 

Услов:  

       (1) да остварени пословни приход у последње три године (2015, 2016, 2017) за које су 
достављени подаци мора да буде већи од330.000.000,00 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. 

 
14. 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 220.000.000,00  динара 
без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и 
грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, израда 
епоксидних подова на адаптацији, санацији, објеката (стамбени, стамбено-пословни, 
пословни и јавни објекти).   

 
15. 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 ''кипер''  1 комада    
Лако доставно возило  2 комада     
Кар микс  1 комада     
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16.  Кадровски капацитет: 
Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца 
за све време извршења уговора о јавној набавци и то: 

- најмање 50 извршилаца,  
- најмање 1 дипломиран инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске 

коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411-који ће решењем бити 
именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци        

- најмање 1 дипломиран 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       

 - најмање 1 дипломиран 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 лице за безбедност и заштиту на раду са положеним стручним испитом     
 

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

         Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно 
прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све 
неопходне 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. 

О извршеном обиласку локације за извођење радова и извршеног увида 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).     
    

 
 

Потписивањем горе наведене изјаве понуђачи потврђују да су упознати са  
локацијом на којој ће се радови изводити и документацијом на основу које ће се радови 
изводити, тако да у току извођења радова не могу да одустану од радова из разлога који 
им нису били познати у време подношења понуде.  
 
1.3.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов 
из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача.   
 
1.4.ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ УСЛОВИ ЗА ГРУПУ ПОНУЂАЧА 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 
заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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24. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,  

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. tач. од 1-4. ЗЈН-а понуђач, у  

складу са чланом 131г. став 2. ЗЈН-а, доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном 
и кривичном одговорношћу. Образац изјаве је саставни елемент конкурсне документације 
(Поглавље XIII. Конкурсне документације). Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, 
Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова (Поглавље XIV. Конкурсне документације), 
који је саставни део конкурсне документације,  који мора бити потписан од стране овоашћеног 
лица подизвођача и оверен печатом, Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве, 
који је саставни део Конкурсне документације (Поглавље XII. Конкурсне документације), 
мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен 
печатом.  

Испуњеност услова из чл. 75. став  2. Закона, понуђач доказује достављањем потписане и 
оверене Изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и непостојању забране обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде, на прописаном Oбрасцу  изјаве који је 
саставни део Конкурсне документације (Поглавље XIV. Конкурсне документације). Уколико 
понуду подноси група понуђача, Образац изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 
са чланом 131 г став. 2. ЗЈН-а, понуђач доказује достављањем писане изјаве дате под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу, на прописаном обрасцу који је саставни део 
конкурсне документације (Поглавље XVI. Конкурсне документације). Уколико понуду подноси 
група понуђача, Образац изјаве мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача.  
 О извршеном обиласку локације за извођење радова и извршеног увида у пројектну 
документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова 
и извршеном увиду у пројектну документацију, који је саставни део   Конкурсне документације 
(Поглавље XVIII. Конкурсне документације).Образац изјаве мора бити потписан од 
овлашћеног представника понуђача, односно овлашћеног представника групе понуђача ако 
понуду подноси група понуђача. 
  

Наручилац  може (одредбом члана 131в став 2. Закона je прописано да се у овом 
случају не примењују одредбе Закона о јавним набавкама које се односе на начин доказивања 
испуњености обавезних и додатних услова), пре доношења одлуке о додели уговора, да 
захтева од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да докаже испуњеност 
тражених услова, на начин како је то наведено у овој конкурсној документацији. 
Наручилац доказе може да затражи и од других понуђача. (члан 79. став 2. ЗЈН) 

 
На захтев Наручиоца, понуђач доставља следеће доказе: 

1) Услов из чл. 75. сав. 1. така. 1) Закона  
 
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 / 
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2) Услов из чл. 75. сав 1. тачка  2) Закона:  
 
 
 
 
 
 
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 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. из члан 75. став 1. тачка  4) Закона. 

 
 
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 

 1) Република Србија - Министарство финансија - Пореска  
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Орган надлежан 
за издавање: 

 

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 
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 из члана 75. став 1. тачка 5) Закона  

             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.  
             Ако таква дозвола за предметну јавну набавку није предвиђена посебним 
прописом, овај доказ се не захтева. 
  
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.  
           Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5)  
закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је 
поверио извршење тог дела набавке.            
 
Доказивање испуњености обавезних  услова уколико понуду подноси група понуђача 

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. 
 

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 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 о испуњености услова из чл. 75. став 1.тач. 
1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.  
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 На захтев Наручиоца, а пре доношења одлуке о додели уговора, испуњеност 
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 
 

1) за финансијски капацитет: 
               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 (2015, 2016 и 2017). Уколико Извештај о 
бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2017. годину, 
доставити Биланс стања и Биланс успеха.  
              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.  

 
2) за пословни капацитет: 

         Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача 
Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XIX. 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 XX.  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 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: 

1. Фотокопије Уговора на које се потврда односи 
2. Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима 

 
 

3) за технички капацитет: 
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. 
(наведене доказе доставити и када је опрема у закупу). 
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б)  за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и  
отпремница; 
в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу, и доказе према а); 
г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. 
б) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза 
регистрације 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 XVIII. Конкурсне документације. Образац мора бити оверен 
печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.  

               
             4) за кадровски капацитет: 
 

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) 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). 
Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити оригиналним печатом 
имаоца лиценце и његовим потписом; 
в) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци и друге извршиоце  који су код 
понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, односно за 
носиоце лиценци и друге извршиоце  који нису  запослени код понуђача: уговор – 
фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених 
послова или другог уговора о радном ангажовању, у складу са Законом о раду 
г) за лице за безбедност и заштиту на раду доставити доказ о радном статусу 
уколико је код понуђача запослен на неодређено време – фотокопија уговора о раду 
и М-А образац, фотокопију потребне  лиценце-сертификата. 
Уколико лице за безбедност и заштиту на раду није у сталном радном односу код 
понуђача, доказ о радном ангажовању - фотокопија уговора о делу / уговора о 
обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном 
ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом 
о доприносима за обавезно социјално осигурање) 
Уколико понуђач ангажује агенцију која се бави пословима безбедности и здравља 
на раду – уговор о пословно – техничкој сарадњи, фотокопија уговора о раду и М-А 
образац, фотокопију потребне  лиценце-сертификата. 

 
 

Доказивање испуњености додатних услова уколико понуду подноси група 
понуђача 
         Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
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 Наведени докази о испуњености услова, након захтева Наручиоца, достављају се у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа у примереном року 
који му одреди  Наручилац, који не може бити краћи од пет дана. 
 Ако понуђач у остављеном, примереном року, не достави на увид оригинал или оверену 
копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

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. 
 

18. 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. Понуда треба да буде поднета скенирана 
на ЦД-у и у папирном облику. У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се 
важећом. Понуда која није поднета на ЦД-у сматраће се неприхватљивом.  
 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) Општина Петровац на Млави, Српских 
владара 165, 12 300 Петровац на Млави , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова  на 
адаптацији објеката ОШ Света Михајловић, Буровац, Петровац на Млави и ОШ  Жарко 
Зрењанин Велико Лаоле,  Петровац на Млави  , ЈН бр. 45/2018 , НЕ ОТВАРАТИ“. 
Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 20. августа 2018. 
године  године, до 8,00  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, мора да садржи: 

(1) образац понуде, 
(2) врсту, техничке карактеристике, квалитет, количину и опис радова, начин 

спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок за завршетак радова, 
место извођења радова, 

(3) модел уговора, 
(4) образац структуре цене, 
(5) образац изјаве о независној понуди, 
(6) образац о испуњености обавезних и додатних услова 
(7) образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, 
(8) образац Референтне листе и образац техничког капацитета; 
(9) образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у 

пројектну документацију, 
(10) банкарску гаранцију за озбиљност понуде, 
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(11) друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној 
документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза. 

Понуђач, на захтев наручиоца доставља докумената којима се доказује испуњеност 
обавезних и додатних услова, на начин како је то прописано овом конкурсном 
документацијом 
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 
неопходним страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим 
подацима. 

Пожељно је да Понуђач достави 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, као и други 
обрасци изјава који се дају под пуном материјалном и кривичном дговорношћу наведени у 
Конкурсној документацији), 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 је  саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

19. ПАРТИЈЕ 

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.  

20. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

21. 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: Општина Петровац на 
Млави, Српских владара 165, 12 300 Петровац на Млави, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку извођење радова на адаптацији објеката ОШ Света 
Михајловић, Буровац, Петровац на Млави и ОШ  Жарко Зрењанин Велико Лаоле,  
Петровац на Млави  - одељење Крвије  – ЈН бр. 45/2018  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку извођење радова на адаптацији објеката ОШ Света 
Михајловић, Буровац, Петровац на Млави и ОШ  Жарко Зрењанин Велико Лаоле,  
Петровац на Млави  - одељење Крвије   – ЈН бр. 45/2018  - НЕ ОТВАРАТИ” или 



 

_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН ( 45/2018) | 27 од 209 

„Опозив понуде за јавну набавку извођење радова на адаптацији објеката ОШ Света 
Михајловић, Буровац, Петровац на Млави и ОШ  Жарко Зрењанин Велико Лаоле,  
Петровац на Млави  - одељење Крвије  – ЈН бр. 45/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”   или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку извођење радова на адаптацији објеката ОШ 
Света Михајловић, Буровац, Петровац на Млави и ОШ  Жарко Зрењанин Велико Лаоле,  
Петровац на Млави  - одељење Крвије  – ЈН бр. 45/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”. 

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

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду.   

22. 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. 
 

23. 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 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 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. 

24. 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:  
 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
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Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:   
1. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
2. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
3. понуђачу који ће издати рачун,  
4. рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
5. 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.  

25. 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. 

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег (ситуације, привремене или 
окончане) 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  на адптацији објеката ОШ Света Михајловић, Буровац, Петровац 
на Млави и ОШ  Жарко Зрењанин Велико Лаоле,  Петровац на Млави  - одељење 
Крвије  не може бити краћа од 24  месеци 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 -  Место извођења радова - Општина Петровац на Млави, 

кат.парцела број 2081 и 2082/2  КО Буровац, локација Буровац, општина Петровац на Млави, 
извођење радова на адптацији објекта ОШ Света Михајловић, Буровац, Петровац на Млави и 
кат. парцела 1857 КО Крвије, локације Крвије, општина Петровац на Млави, извоење радова 
на адаптацији објекта ОШ  Жарко Зрењанин Велико Лаоле,  Петровац на Млави  - 
одељење Крвије .. 
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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. 

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. 

26. 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. 

27.  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. 
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28. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

• 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 
Општина Петрова на Млави. 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:  

I. понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју 
понуду; 

II. Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;  
III. Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење 

посла у складу са захтевима из конкурсне документције; 
IV. 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. 
 

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде 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 Општина Петровац на Млави . 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.  
 
 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 наручилац. 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.  
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По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења 
ће бити враћена.  
      

1) ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда одржаће се 20. августа 2018. године године, у 9,00 часова у радним 
просторијама Наручиоца, на адреси: ул. Српских владара бр.165, 12300 Петровац на Млави, 
просторијa: Скупштинска сала, спрат 1. 

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. 

 

29. 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. 

30. 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.  

31. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца  
Општина Петровац на Млави, Српских владара 165, електронске поште на e-mail   
marina@petrovacnamlavi.rs  или факсом на број 012/331-283 ) 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.  45/2018 ". 

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. 

mailto:marina@petrovacnamlavi.rs
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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. 

32. 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. 

33. 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“. 
При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је 

одређен  Конкурсном документацијом. 

34. 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. 

35. 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. 
 

36. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

Наручилац ће одбити понуду ако: 
2. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
3. понуђач не докаже да испуњава додатне услове  
4. понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;  
5. у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу  

полиса/е осигурања;  
6. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом 
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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:  
- исправа о наплаћеној уговорној казни;  
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза;  
- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  
- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором;  
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
-  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  
- 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. 

 
 

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: 
marina@petrovacnamlavi.rs, факсом на број 012/331-283 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 
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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 оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева 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. 

Захтев за заштиту права не задржава активности наручиоца ( члан 131д став 1. 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. 
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. 

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права да 
закључи уговор о јавној набавци (члан 131б став 2. Закона). 

 

(1) ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА извођење 
радова на адaптацији објеката ОШ Света Михајловић, Буровац, Петровац на 
Млави и ОШ  Жарко Зрењанин Велико Лаоле,  Петровац на Млави  - 
одељење Крвије   

1) Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци извођење радова на 
адaптацији објеката ОШ Света Михајловић, Буровац, Петровац на Млави и ОШ  
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Жарко Зрењанин Велико Лаоле,  Петровац на Млави  - одељење Крвије ., 
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, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 17. модела уговора. 
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 

документациком; 
4. закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 
5. хитне непредвиђене радове према члану 634. Закона о облигационим односима за које 

Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају 
извести. 

6. непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог 
уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени 
пројектом. 

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 ПОНУДА 

 
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку (извођење радова на 
адaптацији објеката ОШ Света Михајловић, Буровац, Петровац на Млави и ОШ  Жарко 
Зрењанин Велико Лаоле,  Петровац на Млави  - одељење Крвије .), ЈН број 45/2018     
 
 
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 

 
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. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ [извођење радова на адaптацији објеката ОШ Света 
Михајловић, Буровац, Петровац на Млави и ОШ  Жарко Зрењанин Велико Лаоле,  
Петровац на Млави  - одељење Крвије] 
 

 
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: М.П. Потпис понуђача 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.. извођење радова на адaптацији објеката ОШ Света Михајловић, 
Буровац, Петровац на Млави и ОШ  Жарко Зрењанин Велико Лаоле,  Петровац на 
Млави  - одељење Крвије  набавке, бр [ 45/2018 ], 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, _____________________________________________  
(назив понуђача) 

као понуђач,  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. 



 

_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН ( 45/2018) | 42 од 209 

 
X.  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
УГОВОР 

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА 
  адaптацији објеката ОШ Света Михајловић, Буровац, Петровац на Млави и ОШ  Жарко 

Зрењанин Велико Лаоле,  Петровац на Млави  - одељење Крвије  
 
 
Закључен  у __________________________, дана_________________године, између: 
 
НАРУЧИЛАЦ РАДОВА: 
 
Општина Петровац на Млави са седиштем у Петровцу на Млави, ПИБ 102538275, кога заступа 
Душко Нединић,председник општине Петровац на Млави (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 

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 
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Члан 1.  
 Уговорне стране констатују: 
 - да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 10.08.2018.  године, објавио Позив за подношење понуда 
у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских 
радова   извођење радова на адaптацији објеката ОШ Света Михајловић, Буровац, Петровац на 
Млави и ОШ  Жарко Зрењанин Велико Лаоле,  Петровац на Млави  - одељење 
Крвије   ,ЈН. Бр.  45/2018  ,  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 Уредбом о 
утврђивању Државног програма обнове објеката јавне намене у јавној својини у области 
образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава 
и града у мају и јуну 2018. године, („Службени гласник РС“, бр. 56/2018), 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.   

Предмет уговора 
Члан 2.  

 Предмет овог уговора је извођење радова на адaптацији објеката ОШ Света 
Михајловић, Буровац, Петровац на Млави и ОШ  Жарко Зрењанин Велико Лаоле,  
Петровац на Млави  - одељење Крвије  . 

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_____________ (словима:_______________________________________), што без 
ПДВ-а износи ______________ (словима:__________________________________________) а 
добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ 
од ___________2018. 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, 
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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, 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 исплату оверене окончане ситуације је извршена примопредаја радова са 
позитивним мишљењем Комисије. 

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 ____ 
(______________________) 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 

документациком; 
 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. 
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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. 

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. непредвиђене радове према члану 634. Закона о облигационим односима за које Извођач 

радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести. 
6. Накнадне радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора 

не би био остварен у потпуности 
 

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. 

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: 
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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 узети 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; 
7. да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за 

изградњу, односно пројекту за извођење, у складу са прописима, стандардима, техничким 
нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме; 

8. да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 
уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

9. 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; 

10. да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 
Србије; 

11. да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног 
извођача радова на градилишту и пројекат за извођење, односно документацију на основу које 
се изводе радови; 

12. да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
13. да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев 

Стручног надзора или Наручиоца. 
14. да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и 

квалитета употребљеног материјала; 
15. 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, замену набављеног или 
уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао 
у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

16. 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; 

17. да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 
утврде неправилности и недостаци; 

18. 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; 

19. да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, 
инсталација и опреме. 
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20. 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. 
Наручилац се обавезује да Извођачу преда техничку документацију, као и да му 

обезбеди несметан прилаз градилишту у року од 5 дана од дана потписивања уговора. 
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 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 до момента увођења у посао, 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. 
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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. 

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.  
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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, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у 
даљем тексту: Узансе) 

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. 

Хитни непредвиђени радови 
Члан 16. 

Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) 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. 

Хитни 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 
хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.  

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су 
морали бити обављени. 

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних 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. 

Непредвиђени радови 
Члан 17. 

Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 
18/77 у даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, 
али су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег 
извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају 
радови дефинисани чланом 15. и 16. овог уговора. 

Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности 
наручиоца.  

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење 
непредвиђених радова. 

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. 
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Примопредаја изведених радова 
Члан 18. 

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 3 (три) 
представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача 
радова. 

Комисија сачињава записник о примопредаји. 
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 19. 

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 3 (три) 
представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача 
радова. 

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. 
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Раскид Уговора 
Члан 20. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова 
касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана према достављеном 
динамичком плану. 

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 задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није 
омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца. 

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. 

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 21. 

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, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 
17. овог уговора. 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; 
4. закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 
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5. хитне непредвиђене радове према члану 634. Закона о облигационим односима за које 
Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају 
извести. 

6. непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог 
уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени 
пројектом. 

Члан 22. 
У случају потребе извођења хитнихх непредвиђених и 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 хитних непредвиђених 
радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом 
цена за наведене позиције непредвиђених радова. 

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 23. 

 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 24. 

Прилози и саставни делови овог Уговора су: 
-   техничка документација 
-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године 
- динамика извођења радова 

Решавање спорова 
Члан 25. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 
споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду 

Број примерака уговора 
Члан 26. 

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. 
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Ступање на снагу 
Члан 27. 

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.  

 
 
 
ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА  ЗА НАРУЧИОЦА 

 
   
 
 

МП. 

  
МП. 

 
САГЛАСНА: 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА 
 

В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић 
 

Датум _________________ 
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XI.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

. 
 
ОШ Света Михајловић, Буровац, Петровац на Млави  
 

1.ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ  
 
Сви ставови предмера подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према: одобреним цртежима, 
техничком опису и описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско 
занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа и пројектанта, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. 
ОПШТА НАПОМЕНА: Понуђачима је дозвољено да за нуђење сваке позиције могу дати алтернативу која ће одговарати пројектом предвиђен квалитет уз 
неопходну сагласност Пројектанта и Надзора и Супер надзора. 
 
Напомена: Саставни део овог предмера су ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА 
 
 
 
 

 Предмет ЈН 
Опис позиције радова 

Јединица 
мере Количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена  без 
ПДВ-а 

Бр. 1 2 3 4 5(3x4) 
01-00 РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ 

 
Напомена: Све интервенције на конструктивним елементима и 

бетонским елементима на објекту (плоче, греде, бетонски зидови, 
степеништа и сл.) радити у свему према техничком опису 

конструкције и упутствима пројектанта контрукције. 
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Напомена: везу између старог зиданог зида са новим зиданим 
зидом од опеке остварити "на шморц"- везном опеком у сваком 3. 
реду.   
Везу старог бетонског зида и новог зиданог зида од опеке или 
блокова, остварити тако што се на сваких 50 цм по висини у а-б 
елемент забуше два жлеба за анкеровање две шипке арматуре  ф 
6 мм, дужине 1 м, које се поставе у подужне фуге зиданог зида и 
залију се цементним малтером. 
Напомена: везу између старог зиданог зида са новим зиданим 
зидом од опеке остварити "на шморц"- везном опеком у сваком 3. 
реду.   
Везу старог бетонског зида и новог зиданог зида од опеке или 
блокова, остварити тако што се на сваких 50 цм по висини у а-б 
елемент забуше два жлеба за анкеровање две шипке арматуре  ф 
6 мм, дужине 1 м, које се поставе у подужне фуге зиданог зида и 
залију се цементним малтером. 

 
 

01-01 
 

Припремни радови на постојећој конструкцији и у зони 
градилишта.     

 Радови обухватају: 
- рашчишћавање зоне градилишта од шута, шибља и земље  
- санацију и израду градилишне ограде 
- геодетско снимање потојећег дела објекта 
- утврђивање стања констукције, анкера и квалитета бетона у зони 
наставка радова.  
- санацију постојећих надземних стубова и делова зидова 
репаратурним премазима који обезбеђују статичко повезивање старе 
конструкције са новом. 
- проверу стања подземне кострукције - квалитета бетона и 
утврђивање евенталних пукотина и њихова санација. 
Радити у свему по техничком упуству уз пројекат конструкције.  
 Обрачун по м2 постојећих етажа објекта.   

  

 укупно м2 2930,00   
01-02 Рушење кровног покровача     
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 Демонтажа и рушење кровног покривача од црепа, све комлпет са 
летвама и другом подконструкцијом до дрвене кровне конструкције. 
Ценом обухватити и демонтаже хоризонталног улука, опшивке 
надзитка, стрехе и других елемената што се неће посебно плаћати. 
изношење шута из објекта и одвозом на депонију коју одреди 
надзорни орган, удаљену до 25км. Обрачун по м2 стварне површине 
крова са нагибом.   

  

      Кров старог објекта А  751,00   
 Кров новог објекта Б и топле везе  469,90   
 укупно м2 1220,90   

01-03 Рушење настершнице на улици и дворишту на носећим 
дрвеним стубовима     

 Демонтажа и рушење постојеће настрешнице уз објекат на улици и у 
дворишту.  Кров се руши у свим слојевима констркуције и то: 
- демонтажа покровача од црепа са поконструкцијом и олицима и 
- рушење дрвене челичне кровне конструкције. 
Обрачун по м2 комплет порушене настрешнице са свим спојним 
елментима са објеком, опшивима и деловима, са изношењем шута из 
објекта и одвозом на депонију коју одреди надзорни орган, удаљену 
до 25км. 
Радити у свему по упуству надзорног органа. У цену улази и сечење 
арматуре и анкера и демонтажа опшивних лимова и хоризонталних 
олука.   

  

 Настрешница главног улаза  6,95   
 Настрешница у дворишту  8,15   
 укупно м2 15,10   

01-04 Демонтажа постојеће фасадне столарије (ПВЦ) (прозори и 
врата)     

 Демонтажа постојеће фасадне столарије (прозори и врата) ПВЦ 
према спецификацији.     

 Обрачун по ком, са изношењем шута из објекта и одвозом на 
депонију коју одреди надзорни орган, удаљену до 25км. Све комплет 
са унутрашњим клупицама, спољашњим окапницама, кутијама за 
ролетне и другим прибором до потпуно рашчишћене позиције, 
спремљено за уградњу нове фасадне алуминарије.   
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 Објекат "топла веза     
 дим.400/220+80 ком 1,00   
 дим.400/300 ком 1,00   
 Објекат "Б"      
 дим.100/400 ком 1,00   
 укупно ком 3,00   

01-05 Демонтажа постојеће унутрашње столарије (надсветла, 
врата и портала)     

 Демонтажа постојеће унутрашње столарије (надсветла и врата) 
према спецификацији. 
Обрачун по ком, са изношењем шута из објекта и одвозом на 
депонију коју одреди надзорни орган, удаљену до 25км. Све комплет 
са опшивкама и другим прибором до потпуно рашчишћене позиције, 
спремљено за уградњу нове унутрашње алуминарије.   

  

 Објекат "А"      
 дим.100/190 ком 4,00   
 дим.90/210 ком 1,00   
 дим.71/210 ком 8,00   
 дим.140/200+45 ком 1,00   
 Објекат "Б"      
 дим.85/200 ком 6,00   
 дим.90/200 ком 1,00   
 дим.150/200 ком 1,00   
 дим.75/200 ком 2,00   
 дим.65/200 ком 1,00   
 дим.90/210+90 ком 1,00   
 дим.225/210+90 ком 1,00   
 Објекат - спортски тоалет     
 дим.90/200 ком 7,00   
 укупно ком 34,00   

01-06 
 

Обијање постојећег малтера из учионица и просторија 
објекта А (стара школа) са зидова целом висином, са     
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изношењем шута из објекта и одвозом на депонију коју одреди 
надзорни орган, удаљену до 25км. 

 Објекат "А"  м2 848,62   
 укупно м2 848,62   
      

01-07 
 

Демонтажа и рушење постојећих подова од ПВЦ облога, 
винил облога, виназ плоча и ламината са пологом до 
кошуљице, укупне дебљине д≈1цм.  
Обрачунава се све готово по м2 порушених подова заједно са 
подлогом, са изношењем шута из објекта и одвозом на депонију коју 
одреди надзорни орган, удаљену до 25км.   

  

 Објекат "А"  м2 380,84   
 Објекат "Б"  м2 668,96   
 под санитарног чвора до плоче - објекат А м2 23,63   
 под санитарног чвора до плоче - спортски тоалет м2 25,69   
 укупно м2 1099,12   
      

01-08 Обијање постојеће облоге зидова од керамичких плочица 
заједно са подлогом, а у зони где се не руше зидови. Висина 
облоге ≈ 2.10м, од пода. Обрачунава се све готово по м2 обијене 
облоге са подлогом, са изношењем шута из објекта и одвозом на 
депонију коју одреди надзорни орган, удаљену до 25км.   

  

 Ценом обухватити и чишћење спојница зиданих зидова до дубине од 
2цм.     

 Објекат "А"  м2 114,55   
 Објекат "Б"  м2 26,29   
 Објекат - спортски тоалет м2 80,89   
 укупно м2 221,73   
      

01-09 Љуштење старе боје са зидова и плафона и прање калијумовим 
сапуном. Обрачун по м2 зидне и плафонске површине која се боји.     

 боја постојећих зидова и плафона     
 Објекат "А"  м2 848,62   
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 Објекат "Б"  м2 1234,14   
 укупно м2 2.082,76   
      
      

01-10 Демонтажа металних ограда на унутрашњим степеништима     
 Демонтажа металних степенишних ограда са рукохватима и сечењем 

анкера. Висина ограда 110цм.       
 Демонтажу и рушење извети у свему према упутству надзорног 

орагана, тако да позиција буде спрема за уградњу нових ограда.     
 Обрачун по м1  демонтираних огрда са изношењем шута из објекта и 

одвозом на депонију коју одреди надзорни орган, удаљену до 25км.     
 Објекат "топла веза м1 9,27   
 укупно м1 9,27   
      

01-11 Демонтажа вертикалних олука са фасада објекта     
 Демонтажа квадратних вертикалних олука од лима  са демонтажом 

обујмица са кукама и крпљењем рупа у фасади цем. малтером.      
 Обрачунава се све готово по м1 демонтираних олука са обујмицам, са 

изношењем шута из објекта и одвозом на депонију коју одреди 
надзорни орган, удаљену до 25км.   

  

 Објекат "А"  м1 62,40   
 Објекат "Б"  м1 57,60   
 укупно м1 120   
      

01-12 Рушење помоћног објекта у дворишту     
 Рушење помоћног објекта у дворишту, шупе на месту предвиђеном 

за изградњу нове котларнице на биомасу.     
 Рушење извети у свему према упутству надзорног орагана, тако да 

позиција буде спрема за изградњу новог објекта.     
 Обрачун по м3  шупе са изношењем шута из објекта и одвозом на 

депонију коју одреди надзорни орган, удаљену до 25км.     
 Објекат "шупа" м3 147,84   
 укупно м3 147,84   
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01-13 Рушење чврстог застора од бетона и асфалта испод постојећих 

дечијих реквизита, на месту постојећих оштећених бетонских стаза, 
игралишта и осталим деловима предвиђеним за рушење, заједно са 
подлогом дебљине до 20цм. Рушење застора извести пажљиво, 
заједно са скидањем подлоге. Одвојити тврди материјал и одвести на 
депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.Обрачун 
по м².   

  

  м2 645,74   
 укупно м2 645,74   
      

01-14 СКИДАЊЕ ПОВРШИНСКОГ СЛОЈА МАТЕРИЈАЛА д =20 цм ОКО 
СПОРТСКИХ ТЕРЕНА У ШИРИНИ ОД 0.5М. Пoзиција oбухвата скидање 
површинског слоја хумуса и другог неупотребљивог земљаног 
материјала у широком откопу, у слоју дебљине цца 20 цм (Дебљина 
хумусног слоја који се скида одређена је по правилу пројектом на 
основу геомеханичких испитивања, а утврђује се и на лицу места 
заједно са надзорним органом по профилима или деоницама пута)са 
гурањем скинутог материјала на даљину до 40м. Обрачун по м3   

  

  м3 54,90   
 укупно м3 54,90   
      

01-00 РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ Укупно 
дин:    

      
02-00 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ     

 напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се 
задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се 
прегледати  на лицу места  

    

      
 ливени бетони     

02-01 Под у котларници     
 Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано - бетонске 

плоче пода приземља д=10цм. Обрачунава се све готово по м3     
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армираног бетона МБ30 са потребном оплатом. Ценом обухватити 
потребан насип испод платформе од шута, шљунка и песка као и 
потребну арматуру (мрежа Q188) и негу бетона. 

 - под котларнице м3 5,08   
 укупно м3 5,08   
      

02-02 Тракасти темељ котларнице     
 Набавка материјала, транспорт и бетонирање зидова и тракастог 

темеља новог објекта котларнице, армираним бетоном марке MB 35, 
у свему према статичком  прорачуну, детаљима, пројекту 
конструкције и општем опису.  Обрачунава се све готово по м3 
армираног бетона МБ35 са потребном глатком оплатом и негом 
бетона, и тампоном испод темеља д=10цм   

  

 зидови у земљи м3 5,07   
 темељне траке м3 9,50   
 укупно м3 14,57   
 ископ за темеље  м3 15,20   
 укупно м3 29,77   
      

02-03 Рампа за инвалиде       
 Набавка материјала, транспорт и бетонирање рампе за инвалиде на 

главном улазу у објекат, армираним бетоном марке MB 35, у свему 
према статичком  прорачуну, детаљима, пројекту конструкције и 
општем опису.  Обрачунава се све готово по м3 армираног бетона 
МБ35 са потребном глатком оплатом и негом бетона.   

  

 рампа за инвалиде на главном улазу м3 1,80   
 укупно м3 1,80   
      

02-00 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ укупно 
дин:    

      
03-00 ЗИДАРСКИ РАДОВИ      

 напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се 
задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се     
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прегледати  на лицу места  
Напомена: везу између старог зиданог зида са новим зиданим зидом 
од опеке остварити "на шморц"- везном опеком у сваком 3. реду. 
Везу старог бетонског зида и новог зиданог зида од опеке или 
блокова, остварити тако што се на сваких 50цм по висини у а-б 
елемент забуше два жлеба за анкеровање две шипке арматуре ø6мм, 
дужине 1м, које се поставе у подужне фуге зиданог зида и залију се 
цементним малтером. 
Напомена за крпљења: отворе у постојецим зидовима затварати 
опеком и обостраним малтерисањем да се доведе у исту раван. 
Контакт са постојећим зидом треба урадити тако да нема пуцања, (у 
зони споја старо - ново поставити рабиц мрежу у ширини цца 20цм и 
малтерисати преко ње), а у свему према општетехничким условима и 
правилима струке. 

 зидања     
03-01 Зид од пуне опеке, д=12цм     

 Зидање спољашњег обзида сокле,  д=12цм, пуном опеком, у 
продужном малтеру размере 1:2:6..     

 У цену улази и бетонирање серклажа, арматура, оплата и помоћна 
скела.      

 Обрачун по м2     
 ПРИЗЕМЉЕ     
 - сокла објекта А м2 180,16   
 - сокла објекта Б м2 97,42   
 укупно: м2 277,58   
      
 малтерисање     

03-02 Малтерисање унутрашњих и спољашњих зидова     
 Малтерисање спољашњих и унутрашњих зидова и стубова армирано 

бетонских и зиданих површина. Малтерисати продужним малтером 
Р.1:3:9 у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати  
цементним млеком. Први слој грунт, радити продужним малтером 
дебљине слоја 2цм од просејаног шљунка ''јединице''. Малтер стално 
мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко 
поквашене подлоге и нарезати ради прихватања другог слоја. Други   
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слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и 
органских материја. 
Пердашити уз квашење. Омалтерисане површине морају бити равне, 
без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не 
дође до брзог сушења и ''прегоревања''. У цену улази радна скела. 
Обрачун по м2. 

      
 малтерисање зидова     
 ПРИЗЕМЉЕ     
 - унутрашњи зидови у А м2 1177,02   
 - унутрашњи зидови у Б м2 36,54   
 - унутрашњи зидови у спортском тоалету м2 111,30   
 - сокла објекта А м2 180,16   
 - сокла објекта Б м2 97,42   
 укупно: м2 1.602,44   
      

03-03 Равнање зидова танкослојним гипсаним малтером, ојачано 
мрежицом     

 Набавка, транспорт и глетовање, односно танкослојно малтерисање 
постојећих зидова танкослојним гипсаним малтером као РИМАНО ТЕН 
5-40 или еквивалентно. Наноси се у два слоја са уметањем 
арматурне стаклене мрежице између два слоја у циљу ојачања 
постојеће конструкције. Малтер на бази гипса обавезно применити 
како не би дошло до претераног заробљавања водене паре 
применом лепка на цементној бази.    

  

 Припрема:  
- грундирање; за упијајуће површине и подлоге са РИКОМБИ-ГРУНД 
- сипати око 1.2кг материјала у 1л воде и пустити да одстоји 
5минута, 
- смешу помешати ручно или миксером; 
- површина на коју се наноси мора бити сува чиста и чврста. 
Пре наношења боје грундирати мешавином РИКОМБИ-ГРУНД или 
еквивалентно и водом (1:5). Обрачун по м2, са урачунатим радним 
платформама и скелом.   

  

 равнање зидова     
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 ПРИЗЕМЉЕ     
 - унутрашњи зидови у Б м2 724,19   
 1.СПРАТ     
 - унутрашњи зидови у Б м2 711,14   
 равнање постојећих малтерисаних плафона степенишних 

кракова и међуподеста      
 - унутрашње степениште м2 7,65   
 укупно: м2 7,65   
 обрада шпалетни око отворa (урачунати додавање стиродура 

уз прозоре)     
 ПРИЗЕМЉЕ     
 - шпалетне у А м1 201,36   
 - шпалетне у Б м1 181,06   
 1.СПРАТ     
 - шпалетне у Б м1 198,58   
 укупно: м1 581   
      
 обрада ш лицева од проласка инсталација     
 Према процени из пројекта ел.инсталација јаке и слабе струје  350,00   
 укупно: м1 350,00   
      
 цементне кошуљице     

03-04 Санација цементне кошуљице     
 Санација цементне кошуљице и припрема подлоге за нову подну 

облогу и то:     
 - Скидање старих слојева до цементне кошуљице 

- Крпљење евентуалних оштећења репаратурним малтером Планитоп 
Фаст 330 
- Подлога на коју се наноси прајмер Ецо Прим Т и самонивелирајућа 
маса не сме имати садржај влаге већи од 2%, мерено ЦМ методом 
- Премазивање прајмера Ецо Прим Т; прајмер се може наносити и 
преко остатака старог лепка 
- Разливање самонивелирајуће масе Ултраплан Ецо у слоју од цца 3   
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до 4 мм 
- Полагање ПВЦ облоге на слој лепка Ултрабонд Ецо В4 СП 

 Обрачун по м2 пода који се санира     
 ПРИЗЕМЉЕ     
 - под у А м2 380,84   
 - под у Б м2 345,17   
 1.СПРАТ     
 - под у Б м2 323,80   
 укупно: м2 1.049,81   
      

03-05 ТОПЦЕМ кошуљица, д=5-6цм     
 Набавка, транспорт и израда изравнавајућег слоја д=5-6цм од 

двофракцијског брзосушећег полимерцеметног естриха машинским 
путем, повећане носивости са контролисаним скупљањем чврстоће 
30KPa, a као подлога за завршни хабајући слој (систем као ТОПЦЕМ 
мапеи или еквивалентно). Пре израде естриха подлога се третира СН 
везом. Обрачун по м2 изведене позиције.   

  

 под испод керамике санитарног чвора     
 ПРИЗЕМЉЕ     
 објекат А м2 23,63   
 спортски тоалет м2 25,69   
 укупно: м2 49,32   
      

03-06 Прајмер преко кошуљице     
 Набавка, транспорт и наношење прајмера - везне масе преко 

изливене кошуљице а пре израде завршног пода. Прајмер се наноси 
у два слоја према препоруци произвођача сподног система. Обрачун 
по м2 пода.   

  

 под испод винила или текстилне облоге     
 ПРИЗЕМЉЕ     
 - под у А м2 380,84   
 - под у Б м2 345,17   
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 1.СПРАТ     
 - под у Б м2 323,80   
 укупно: м2 1.049,81   
      
      

03-00 ЗИДАРСКИ РАДОВИ  укупно 
дин:    

      
04-00 ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ     

 За исправност, водонепропусност, отпорност на атмосферске утицаје, 
УВ зрачења, одговора извођач и прилаже гаранцију на законом 
предвиђени временски приод. 
Ставови и описи покривачких радова израђени на основу пројектне 
документације и према важећим правилима струке. Понуђач треба 
испитати могућност извожења ставки, количине треба проверити на 
лицу места и по потреби променити. 
Отпад материјала, губитак на фалцевима као и ситни и причврсни 
материјал треба урачунати у ставку. Обрачун је према мерама на 
лицу места. Препоручује се разгледање градилишта пре давања 
понуде. 

    

      
04-01 Облагање крова фалцованим црепом     

 Набавка и постављање фалцованог црепа, за вентилирајући кров, 
класе квалитета ТОНДАЦХ® Цонтинентал Плус. Цреп мора бити 
раван, неоштећен и квалитетан, у дизајну и боји идентичном 
постојећем црепу које се демнотира. Кров је састављен из више 
једноводних и дводовних кровова, те троводних. Покривање се 
изводи преко летви 5/5 цм на растојању за дати модел црепа, за 
нагиб од 20° (28-36 цм). Везу црепа и летви остварити према 
произвођачком упутству (закивањем, фиксирањем помоћу 
системских спојница и системских осигурача). Слемењак крова се 
изводи као системски вентилирајући, у сувој монтажи, преко летви 
ослоњених на системске носаче. На стрехи крова и слемену уградити 
системске решетке за вентилацију са заштитом од птица. У другом 
реду испод слемена поставити системске црепове за вентилацију   
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(мин. 10ком/100м² крова). 
За заштиту од обрушавања снега уградити системске цреп-
снегобране, или системске металне снегобране (сваки 7. цреп је 
снегобран –потребно цца 1.4 ком/м² крова). На местима свих 
продора одушака кроз кров уградити системске вентилационе капе 
од тврдог ПВЦ отпорног на УВ зрачење (3 ком). У цену улази и 
обрада продора инсталација, повезивање одушка гибљивим цревом, 
учвршћивање крова и сл. Напомена: Позицијом обухватити сав 
неопходан рад и материјал за комплет монтиран кровни покривач. 
Обрачун по м² стварне површине крова. 

 - кров над објектом А м2 751,00   
 - кров над објектом Б м2 445,06   
 - кров над топлом везом м2 24,84   
 - кровни покривач надстрешнице испред главног улаза и у 

дворишту м2 15,10   
 укупно м2 1236   
      

04-00 ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ укупно 
дин:    

      
05-00 ТЕСАРАСКИ РАДОВИ     

 За исправност, водонепропусност, отпорност на атмосферске утицаје, 
УВ зрачења, одговора извођач и прилаже гаранцију на законом 
предвиђени временски приод. 

    

 Ставови и описи тесарских радова израђени на основу пројектне 
документације и према важећим правилима струке. Понуђач треба 
испитати могућност извођења ставки, количине треба проверити на 
лицу места и по потреби променити. 

    

 Отпад материјала, губитак на фалцевима као и ситни и причврсни 
материјал треба урачунати у ставку. Обрачун је према мерама на 
лицу места. Препоручује се разгледање градилишта пре давања 
понуде. 

    

      
05-01 Подашчање дрвеног крова,  24мм     

 Израда двоструке дашчане оплате на крововима од јелове даске     
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дебљине д=24 мм. Даску поставити на додир и причврститити за 
дрвену конструкцију. Начин причвршћивања и израде у свему према 
детаљима. Дрвену грађу заштити фунгицидним средством против 
црвоточине и труљења. Дрвена грађа да буде четинар 2. класе у 
свему у складу са ЕН 338:2010 стандардом. 
Обрачун по м2 стварне површине крова која се подашчава и 
летвише, према детаљу из пројекта и опису слојева крова. Ценом 
обухватити и поправку постојеће дрвене кровне конструкције са 
урачунатом заменом до 10% елемената истоветним, што се неће 
посебно наплаћивати. 

 - кров над објектом А м2 751,00   
 - кров над објектом Б м2 445,06   
 - кров над топлом везом м2 24,84   
 - кровни покривач надстрешнице испред главног улаза и у 

дворишту м2 15,10   
 - спортски тоалет м2 31,74   
 укупно м2 1267,74   
      

05-02 ПП премаз дрвене конструкције     
 Набавка, транспорт и израда заштитног премаза дрвене конструкције 

крова и зидова таванског простора. Заштита се ради премазом типа 
као FIRESTOP WOOD или еквивалентно. Материјал је 
једнокомпонентни, и пружа заштиту од целулозног пожара до 
90минута. Боја: бела мат. Потребно доставити сертификат на 
ватроотпорност до 90мин. Обавезно и наношење прајмера као 
PRIMTEC wood или еквивалентно пре завршног премаза.    

  

 У свему према упутству произвођача или система, ПП елаборату и 
према главном пројекту заштите од пожара.     

 Обрачун по м2 хоризонталне и вертикалне пројекције крва са 
урачунатим свим елементима крова (стубови, греде, подвалеке, 
рогови итд)   

  

 - кров над објектом А м2 751,00   
 - кров над објектом Б м2 445,06   
 - кров над топлом везом м2 24,84   
 - кровни покривач надстрешнице испред главног улаза и у м2 15,10   
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дворишту 
 - спортски тоалет м2 31,74   
 укупно м2 1267,74   
      

05-00 ТЕСАРАСКИ РАДОВИ укупно 
дин:    

      
06-00 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

Напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се 
задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се 
прегледати  на лицу места (Инвеститор и Понуђач радова)   

  

 хидроизолација     
06-01 ХИ подова санитарних чворова испод керамике     

 Набавка материјала, транспорт  и израда хоризонталне 
хидроизолације купатила и тоалета, као и кухиње у приземљу и 
приступног платоа, двослојном полимерцементном хидроизолацијом 
(типа као Мапеластик - Мапеи или еквивалентно).   

  

 Керамика или мермер се директно лепи преко хидроизолације. 
Постојећу подлогу очистити, одстранити све невезане делове, ако је 
потребно искрпити оштећења, наквасити да подлога буде влажна без 
барица на површини.   

  

 Све спојеве зид-под и зид-зид обрадити еластичном гумираном 
полиестерском траком (Мапебанд), продоре обрадити гумираним 
полистиренским манжетнама (Мапебанд манжетна). На комплетну 
површину нанети слој глетерицом високо еластичног цементно-
полимерног малтера (приоњивости 1,1Н/мм, растзљивости 18 по ДИН 
53504 са премошћа-вањем пукотина ширине до 1,2мм) у који се 
утискује мрежица од стаклених влакана. Други слој нанети након 5 
сати или сутрадан. Изолацију поставити у свему према пројекту, 
детаљима и упутствима произвођача.   

  

 Хидроизолацију подићи уз обимне зидове  мин. 20цм, а спој 
вертикалне и хоризонталне хидроизолације додатно ојачати 
еластичном мрежицом што је обухваћено ценом.   

  

 Хидроизолацију извести у свему према Техничком опису, важећим 
прописима, техничким условима, детаљима и упутству произвођача.     
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 Обрачун по м2 хоризонталне пројекције, за под заједно са 
подизањем од 20цм     

 под испод керамике санитарног чвора     
 ПРИЗЕМЉЕ     
 - под у А м2 23,63   
 - под у спортском тоалету м2 25,69   
 укупно: м2 49,32   
      

06-02 Хидроизлоација косог крова, д=1.5мм     
 Набавка, транспорт и израда ХИ косог крова.     
 Хидроизлација косог крова поставља се у виду мембране  и то типа 

као  BauderTop UDS 3 NK 
 или еквивалентно. Површина подлога мора бити уједначена, глатка 
и без оштрих избочина или неравнина, итд. Носећи слој мора мора 
бити компатибилан са мембраном, отпоран на разредиваче, 
цист, сув и без трагова масти или прашине.    

  

 BauderTop UDS 3 NK је паронепропусна битуменска подложна 
мембрана са самољепљивим спојевима, изразито робустна. Полагање 
на дрвену оплату или плоче на бази дрвета.   

  

 Опис подложна мембранаГорња површина тканина од синтетичких 
влакана, самољепљиви спојеви. Доња површина тканина од 
синтетичких влакана, самољепљиви спојеви. Ојачање тканина од 
синтетичких влакана Дужина 10м Ширина 1 м. Постојаност при 
ниским температурама -20 °С. Постојаност при високим 
температурама ≥+100 °С. Вучна чврстоћа максимална вучна сила 
узд. ≥ 900 N/50 ммпопр. ≥ 450 N/50 мм. Истезање узд. ≥ 35%; попр. 
≥ 35%   

  

 Позицијом обухваћено и постављање битуменске траке 
преко другог слоја даске а испод лима и неће се додатно 
плаћати.   

  

 Обрачун по м2 изведене и тестиране хидроизолације све комплет са 
холкерима и надзицима.     

 - кров над објектом А м2 751,00   
 - кров над објектом Б м2 445,06   
 - кров над топлом везом м2 24,84   
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 - кровни покривач надстрешнице испред главног улаза и у 
дворишту м2 15,10   

 - спортски тоалет м2 31,74   
 укупно м2 1267,74   
      
 термо изолација - хоризонтална     

06-03 ТИ крова, д=20цм     
 Изолација крова у таванском простору, тврдопресована камена вуна, 

д=20цм + парна брана     
 Израда термоизолације међуспратне конструкције између грејаног и 

спољашњег простора (1/3.спрат-кров). Термоизолација се изводи 
плочама камене вуне (100кг/м3), д=10цм. Плоче се причвршћују 
помоћу пластичних  шајбни, шрафова и типлова на судару четири 
плоче. Плоче поставити на судар без зазора. Обрачун по м2.   

  

 Особине плоче термоизолације: Коеfiцијент топлотне 
проводљивости-λд, према ЕН12667≤80 мм: 0,033W/м·К.     

 Ценом обухваћено постављање и заштитне фолије од ПВЦ-а, парне 
бране преко плоча термиозлације, што се неће накнадно плаћати. 
Обрачун по м2 термоизолације.   

  

 - кров, објекат "А" м2 751,00   
 - кров, објекат "Б" м2 445,06   
 - кров, објекат "топла веза" м2 24,84   
 - спортски тоалет м2 31,74   
    1252,64   
      
 термо изолација - вертикална     

06-04 ТИ фасадног зида у слоју контактне фасаде  д=10цм     
 Изолација фасадног зида као слој контактне фасаде, тврдопресована 

камена вуна, д=10цм.      
 Израда термоизолације фасаде као слој контактне фасаде. 

Термоизолација се изводи плочама камене вуне (100кг/м3), д=10цм. 
Плоче се причвршћују помоћу пластичних  шајбни, шрафова и 
типлова на судару четири плоче. Плоче поставити на судар без 
зазора. Обрачун по м2.   
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 Особине плоче термоизолације: Коеfiцијент топлотне 
проводљивости-λд, према ЕН12667≤80 мм: 0,033W/м·К.     

 Обрачун по м2 термоизолације.     
 - Oбјекат А м2 528,48   
 - Oбјекат Б м2 736,46   
 - спортски тоалет м2 106,32   
  м2 1.371,26   
      

06-05 ТИ фасадног зида плочама екструдираног полистирена  
д=5цм     

 Набавка и постављање плоча од екструдираног полистирена 
(стиродур или еквивалентно) у сокли објекта испод контактне фасаде  
д=50мм. Обрачун по м2, ветикалне пројекције.   

  

 Сокла објекта     
 Објекат А     
 - приземље м2 180,16   
 Објекат Б     
 - приземље м2 97,42   
  м2 277,58   
      
 Облога стубова и греда-шпалетне     
 Објекат А     
 - приземље м1 201,36   
      
 Објекат Б     
 - приземље м1 181,06   
 - 1. спрат м1 198,58   
  м1 580,99   
      

06-00 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ укупно 
дин:    
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07-00 БРАВАРСКИ РАДОВИ     
 напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се 

задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се 
прегледати  на лицу места   

  

 НАПОМЕНА: Уградња свих елемената система мора бити у складу са 
препорукама и типским детаљима произвођача система и према 
извођачким детаљима које мора израдити извођач,  а  одобрити  
надзорни орган и инвеститор.    

  

 НАПОМЕНА: Све челичне платформе и пењалице у шахтовима, 
степенице механичких етажа (У-Б-215 и У-Б-216)  и пењалица 
механичких етажа су обрађене и специфициране- обрачунате уз 
пројекат конструкције   

  

 напомена: 
*Димензије отвора су дате  зидарским мерама. 
*Све мере проверити на лицу места и на основу изведених отвора   
урадити позицију  
*Позиције извести  у свему према опстем опису, предмеру радова, 
шеми, изводјачким детаљима или према каталошкој спецификацији 
произвођача система и у складу са димензијама отвора,важећим 
прописима и стандардима. 
*Изводјач је дужан да све детаље усагласи и овери код Пројектанта, 
као и да поднесе одговарајуће сигурносне атесте и сертификате о 
квалитетуИ испуњавању  услова задатих пројектом /ПП, 
ТЕХНОЛОШКИ УСЛОВИ.../   

  

      
 Унутрашња браварска галантерија     

07-01 Унутрашње ограде степеништа     
 Набавка, израда и монтажа унутрашњих ограда. Ограда је од челика, 

свe вертикале и хоризонтале су од топловаљаних пуних челичних 
флахова правоугаоногпопречног пресека 20мм x 60мм, између 
вертикала минимално растојање 12цм. Рукохват се налази на зиду 
степеништа које води у подрум и исте је обраде као хоризонтале 
ограде, анкерован конзолно за зид.Хемијске и механичке особине 
одговарају стандардима ЕН 10025Квалитет: С 235 ЈРГ2, С 275 ЈР, С 
355 ЈО, С 355 Ј2Г3Дозвољена одступања прописује стандард СРПС 
С.Б3.024 односно 1014-1.   
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 Ограда се везује за крак степеништа преко флах плоче д=5мм која је 
варом спојена за анкер плочу ≠80/100/5 која је анкерисана у 
конструкцију. Преко флаха урадити све слојеве новог пода, 
(добетониравање, епокси). На местима где није могуће анкеровање 
обити терацо и уградити флах у конструкцију нако чега 
добетонирати и попунити рупе.   

  

 Висина ограде од завршног слоја пода 110цм. 
Ограда са рукохватом тече непрекидно и повезје два крака, спаја се 
георавњем по симетрали угла скретања. Почетак и крај 
плочицезатворен плочицом од истог материјала. 
Сви елементи ограде бојени у белу боју РАЛ9016. Све челичне 
елементе премазати антикорозивним премазом, затим основном 
бојом, завршно белом бојом РАЛ9016 у 2 руке.   

  

 Обрачун по м1 браварске позиције према шеми и спецификацији.     
 - ознака 1 у квадрату, дим. према шеми, х=110цм, коса и равна 

ограда степеништа С1` м1 9,27   
  м1 9,27   
      
      

07-02 Ограда рампе за инвалида, х=110цм     
 Ограда је од челика, свe вертикале и хоризонтале су од 

топловаљаних пуних челичних флахова правоугаоног 
попречног пресека 20мм x 60мм, између вертикала растојање 101цм, 
на 6 једнаких поља укуне дужине ограде. 
Хемијске и механичке особине одговарају стандардима ЕН 10025 
Квалитет: С 235 ЈРГ2, С 275 ЈР, С 355 ЈО, С 355 Ј2Г3 
Дозвољена одступања прописује стандард СРПС С.Б3.024 односно 
1014-1   

  

 Ограда се везује за кострукцију пода преко флах плоче д=5мм која је 
варом спојена за анкер плочу ≠80/100/5 која је анкерисана у 
конструкцију. Преко флаха урадити све слојеве новог пода, 
(добетониравање, епокси). На местима где није могуће анкеровање 
обити терацо и уградити флах у конструкцију нако чега 
добетонирати и попунити рупе. 
Висина ограде од завршног слоја пода 110цм.   

  

 Ограда са рукохватом тече непрекидно, спаја се георавњем по     
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симетрали угла скретања. Почетак и крај плочицезатворен плочицом 
од истог материјала. 
Сви елементи ограде бојени у белу боју РАЛ9016. Све челичне 
елементе премазати антикорозивним премазом, затим основном 
бојом, завршно белом бојом РАЛ9016 у 2 руке. 

 Обрачун по м1 ограде према спецификацији из шема браварије:     
 - ознака 10 у квадрату, дим. према шеми, х=110цм, коса и равна 

ограда рампе за инвалида м1 4,00   
  м1 4,00   
      
      

07-00 БРАВАРСКИ РАДОВИ укупно 
дин.    

      
08-00 АЛУМИНАРИЈА и ПВЦ      

 напомена: све позиције алуминарије (прозори и врата, спољашњи и 
унутрашњи) морају се премерити на лицу места након демонтаже 
постојеће. СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА.   

  

 НАПОМЕНА: Уградња свих елемената система мора бити у складу са 
препорукама и типским детаљима произвођача система и према 
извођачким детаљима које мора израдити извођач,  а  одобрити  
надзорни орган и инвеститор.    

  

 напомена: 
*Димензије отвора су дате  зидарским мерама. 
*Све мере проверити на лицу места и на основу изведених отвора   
урадити позицију  
*Позиције извести  у свему према општем опису, предмеру радова, 
шеми, извођачким детаљима или према каталошкој спецификацији 
произвођача система и у складу са димензијама отвора, важећим 
прописима и стандардима. 
*Извођач је дужан да све детаље усагласи и пошаље на коментар 
Пројектанту, као и да поднесе одговарајуће сигурносне атесте и 
сертификате о квалитету и испуњавању  услова задатих пројектом 
/ПП, ТЕХНОЛОШКИ УСЛОВИ.../. Све позиције пре израде мора да 
одобри надзорни орган.   
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 Фасадна ПВЦ столарија     
08-01 Спољашњи прозори и врата     

      
      
      
 Напомена: 

Уградњу вршити у складу са радионичким детаљима које израђује 
извођач радова,на основу димензија позиција узетих на лицу места, 
а све у складу са препорукама произвођача система.Детаљи морају 
бити одобрени од стране одговорног пројектанта и надзорног 
органа.Извођач је дужан да достави атестну документацију 
усаглашену са ЕН стандардима. За потребе понуде, неопходно је да 
извођач достави атесте за предложене материјале.   

  

 обрачун по комаду елемента фасадне ПВЦ столарије према 
спецификацији и шемама:     

 - ознака  у ромбу, дим. 400/220+80цм ком 1,00   
 - ознака у ромбу, дим. 400/300цм ком 1,00   
 - ознака у ромбу, дим. 100/400цм ком 1,00   
        
      
 унутрашња алуминарија     

08-02 унутрашња врата са алуминијумским довратником     
 АЛУМИЛ ЛИНЕАР се састоје од штока од алуминијумских профила, са 

могућношћу прилагођавања дебљини зида. 
Профил је заштићен процесом пластификације у боји РАЛ 
7021"structura".   
Крило врата је од тубулар плоче иверице, двострано обложено са 
МДФ плочама у деблињи од 6мм и ХПЛ-ом у дебљини од 0,7мм. Боја 
ХПЛ-а, из каталога добављача, по избору пројектанта.   

  

  Ивице крила врата су додатно ојачене тврдим дрветом и 
алуминијумским профилима. Врата су опремљена системским оковом 
који је предвиђен за честу употребу и брава је магнетна.  
Квака је део додатне опреме и бира се уз сагласност надзорног 
органа и обавезан коментар пројектанта. Ценом обухватити и 
монтажу унутрашњеих и спољних клупица и солбанака према   
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детаљу. 
 -дим. 100/190цм ком 5,00   
 -дим. 140/245цм ком 1,00   
 -дим. 71/210цм ком 8,00   
 -дим. 85/200цм ком 6,00   
 -дим. 150/200цм ком 1,00   
 -дим. 90/200цм ком 2,00   
 -дим. 90/300цм ком 1,00   
 -дим. 225/300цм ком 1,00   
 -дим. 65/200цм ком 1,00   
 -дим. 75/200цм ком 2,00   
        
      

08-00 АЛУМИНАРИЈА и ПВЦ  укупно 
дин.    

      
09-00 ЛИМАРСКИ РАДОВИ     

 напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се 
задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се 
прегледати  на лицу места   

  

 Напомена: у јединичну цену позиције урачунати: основни материјал, 
потконструкцију, помоћни материјал, спојна и заптивна средства као 
и постављање тер-хартије.   

  

 На контакту различитих метала поставити подслошке од ЕПДМ-а 
ради спречавања галванских спојева.     

      
09-01 Опшивка надзитка крова и увала и продора димњака     

 Набавка материјала, транспорт, израда и монтажа опшивке кровних 
надзидака, увала и продора димњака, од пластифицираног челичног, 
поцинкованог лима д=1мм, Рш~100цм преко металне 
потконструкције од флахова и кутијастих профила, према детаљу из 
пројекта.   

  

 Пластификација лима у тону по избору пројектанта а у складу са     
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фасадом - слично РАЛ 7016. Радити у свему према детаљу из 
пројекта. 

 - Oбјекат A м1 5,40   
 - Oбјекат Б м1 54,00   
 - Oбјекат топла веза м1 20,54   
 Обрачун по м1 м1 74,54   
      

09-02 Вертикални олук     
 Набавка материјала и постављање вертикалног олука. Олуци морају 

бити направљене од галванизованог челика дебљине 0.6мм. Све 
радове извести према детаљима из пројекта. Са ураунатим носачима 
олука, казанчићима и другим прибором.   

  

 Олук фи100мм     
 Завршна обрада видних делова- бојење квалитетном бојом за метал 

по избору пројектанта, у складу са фасадом. Обрачун по м1.     
 - Oбјекат А, Б м1 120,00   
 укупно: м1 120,00   
      

09-03 Хоризонтални олук     
 Набавка материјала и постављање хоризонталног олука. Олуци 

морају бити направљене од галванизованог челика дебљине 0.6мм. 
Све радове извести према детаљима из пројекта. Све комплет са 
кукакма, носачима и другим прибором.   

  

 Олук фи100мм     
 Завршна обрада видних делова- бојење квалитетном бојом за метал 

по избору пројектанта, у складу са фасадом. Обрачун по м1.     
 - Oбјекат А, Б м1 187,74   
 укупно: м1 187,74   
      
      

09-00 ЛИМАРСКИ РАДОВИ укупно 
дин :    
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10-00 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     
 напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се 

задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се 
прегледати  на лицу места         

 НАПОМЕНА: Код великих површина урадити дилатационе спојнице, 
на сваких 36 м2, да не дође до пуцања у поду.     

 Напомена: Радови морају бити поверени само признатом стручном 
извођачу. Сви радови морају бити изведени по мерама и  цртежима 
из пројекта. Све мере извођач узима на лицу места пре почетка 
извођења радова.   

  

      
 подови керамика     

10-01 Набавка и монтажа подне гранитне керамике у тоалетима и 
просторијама дефинисаним пројектом, типа као ''KEOPE Granigliatti 
30x30'', боја према пројектом ентеријера или еквивалентно серије 
доказано еквивалентне. Димензија керамике 300/300мм. 
Противклизност керамике Р9. Фуге 2мм, боје 112 Мапеи Гроут или 
еквивалентно. Сва спајања у угловима обрадити силиконом и да се 
уклапа са фугама. Плоче се лепе за подлогу лепком предвидјеним за 
ову врсту радова. Лепак мора бити водоотпоран и нетоксичан. 
Обрачун је по м2 облоге.   

  

 подна керамика     
 Објекат А     
 - приземље м2 23,63   
 Објекат Б     
 - приземље м2 25,08   
 - спортски тоалет м2 25,69   
 укупно: м2 74,4   
      
 зидна керамика     

10-02 Набавка и монтажа зидне гранитне керамике у тоалетима и 
просторијама дефинисаним пројектом, типа као ''KEOPE Granigliatti 
30x30'', боја према пројектом ентеријера или еквивалентно серије 
доказано еквивалентне. Димензија керамике 300/300мм. 
Противклизност керамике Р9. Фуге 2мм, боје 112 Мапеи Гроут или   
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еквивалентно. Сва спајања у угловима обрадити силиконом и да се 
уклапа са фугама са обавезном применом угаоне алуминијумске 
лајсне. Плоче се лепе за подлогу лепком предвиђеним за ову врсту 
радова. Лепак мора бити водоотпоран и нетоксичан. Обрачун је по 
м2 облоге. 

 зидна керамика     
 Објекат "А"  м2 114,55   
 Објекат "Б"  м2 26,29   
 Објекат - спортски тоалет м2 80,89   
 укупно: м2 221,73   
      
      

10-00 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ укупно 
дин :    

      
11-00 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ и ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ     

 Напомена: Радови морају бити поверени само признатом стручном 
извођачу. Сви радови морају бити изведени по мерама и  цртежима 
из пројекта и пројекта ентеријера. Све мере извођач узима на лицу 
места пре почетка извођења радова. Пре приступања радовима 
извођач је дужан да прегледа подлогу и упозори надзорног органа на 
евентуалне недостатке. Старе премазе неподесне за подлогу треба 
скинути прањем, стругањем или сл. Сви материјали се наносе на 
суву, чврсту и чисту површину. Пре уградње потребно је одстранити 
све слабо везане делове старих наноса боје и глет масе а нарочито 
масна запрљања.   

  

 Молерско фарбарски радови се врше ручно или машински, 
премазивањем или прскањем и врши се више пута. Добијени тон 
мора да буде чист, апсолутно уједначен, да добро покрива подлогу и 
да буде без трагова четке или ваљка. Сви завршеци обојених 
површина морају да буду правилни, боја не сме да се љушти, љуска 
или отире. Уколико пројектант то тражи, извођач  је дужан да изведе 
узорак минималне површине 0,30м. 
При раду са дисперзивним бојама се забрањује рад на температури 
нижој од +8 С, као и бојење  површина које су директно изложене   
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јаким сунчевим зрацима током летњих месеци, ако није другачије 
написано у техничком листу произвођача боја. 
Сви материјали се наносе према упутству произвођача. 

 Припрема подлога према упутству произвођача на амбалажи. 
Подлоге се наносе одговарајућим алатом. Време сушења за следећу 
фазу рада је 6 сати. 
Припрема глет масе према упутству произвођача на амбалажи. Глет 
масе се наносе одговарајућом нерђајућом челичном глетерицом. 
Време сушења за следећу фазу рада је за нанос од 1мм-1дан. 
Припрема боја према упутству произвођача на амбалажи. Сушење 
између наноса боје  је 6 сати. 
Обрачун ће бити дат сваком појединачном позицијом. Ценом сваке 
позиције обрачуната је и радна скела или платформа потребна за 
ивршење сваке појединачне позиције. Скела се неће посебно 
наплаћивати.   

  

      
 зидови      
      

11-01 Бојење зидова пуном дисперзијом (ходници, учионице, 
радионице изнад коте 1.50 од готовог пода)     

 Набавка материјала, глетовање и бојење дисперзијом, постојећих и 
нових зидова ходника и учионица изнад коте 1.50м од готовог пода 
до плафона. Боја типа као ''ЈУПОЛ голд'' или еквивалентно .  Глет 
маса типа ''Нивелин'' или еквивалентно. У оквиру позиције пре 
глетовања обрачунати и наношење подлоге типа ''Акрил 
емулзија''или еквивалентно.  Бојити бојом 3 слоја, да би се на свим 
површинама обезбедила уједначена боја. Боја и тон по избору 
пројектанта (бело до коте надпрозорника и сиво у зони 
надпрозорника према детаљу у пројекту ентеријера) из стандардне 
палете произвођача. Премаз мора бити нетоксичан. Стругање 
постојеће боје урачунато у цену. Обрачун по м2 према опису.   

  

 Објекат А     
 - приземље м2 473,26   
      
 Објекат Б     
 - приземље м2 287,55   
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 - спрат 1 м2 410,13   
 укупно: м2 1.170,94   
      

11-02 Бојење парапета зидова водоперивом бојом (ходници, 
учионице, радионице до коте 1.50 од готовог пода)     

 Набавка материјала, глетовање и бојење  зидова дисперзивном 
бојом у учионицама, ходницима и радионицама према таблици 
површина из пројекта. Боја (на бази водене дисперзије полимерних 
везива) типа као "Crown Extreme-Scrubbable Matt " 
'' или еквивалентно (унутрашња акрилна перива боја; за оптерећене 
и фреквентне површине). Глет маса типа као ''Нивелин'' или 
еквивалентно. У оквиру позиције пре глетовања обрачунати и 
наношење подлоге типа ''Акрил емулзија'' или еквивалентно. Бојити у 
3 слоја, да би се на свим површинама обезбедила уједначена боја.  
РАЛ 7002 зелена, 3011 црвена и 6027 плава према типском детаљу 
ходника и учионице из пројекта. Премаз мора бити перив, 
нетоксичан. Обрачун је по м2, према опису.   

  

 Објекат А     
 - приземље м2 338,04   
      
 Објекат Б     
 - приземље м2 205,40   
 - спрат 1 м2 292,95   
  м2 836,39   
      
 плафони      

11-03 Бојење плафона пуном дисперзијом  (малтерисани постојећи 
плафони)     

 Набавка материјала, глетовање и бојење дисперзивном бојом 
постојећих плафона,  доњих страна подеста, међуподеста, 
спепенишних кракова, бочних страна степенишних кракова и чела 
степеништа. Боја типа ''ЈУПОЛ ГОЛД'' или еквивалентно. Глетовати 
масом типа ''Нивелин'' или еквивалентно. Бојити у 3 слоја, да би се 
на свим површинама обезбедила уједначена боја. Боја и тон по 
избору пројектанта из стандардне палете произвођача РАЛ 7010.   
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Стругање постојеће боје урачунато у цену. Обрачун по м2 према 
опису. 

 бојење плафона, степенишних кракова и подеста     
 Објекат А     
 - приземље м2 23,63   
 - спортски тоалет м2 25,69   
  м2 49,32   
      
 фасада     

11-04 Бојење контактне фасаде     
 Набавка материјала, транспорт и бојење фасадних површина 

контактне фасаде у тону према пројекту микроармираном 
силикатном бојом као "ЈУБ REVITALCOLOR silicone" или еквивалентно.   

  

 REVITALCOLOR silicone је еколошка микроармирана фасадна боја на 
бази силиконских везива и специјалних 
додатака који успоравају развој плесни и алги. 
Боја је погодна за бојење чврстих, грубљих омалтерисаних фасадних 
површина и за бојење фасадних површина на којима су видљиве 
микро пукотине;   

  

 ефикасно успорава развој плесни и алги; 
прекрива микро пукотине (до 0,3 мм); 
одлична паропропусност, 
висока водоодбојност током дужег временског периода; 
отпорна на атмосферска оптерећења; 
водоодбојност током дужег временског периода.   

  

 равне површ ине     
 - Објекат А м2 528,48   
 - Објекат Б м2 736,46   
 - спортски тоалет м2 106,32   
 укупно: м2 1371,26   
 бојење шпалетне     
 Објекат А  201,36   
 Објекат Б  379,64   
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  м2 581,00   
      
      

11-00 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ и ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ укупно 
дин :    

      
12-00 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ     

 напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се 
задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се 
прегледати  на лицу места   

  

 Напомена: Радови морају бити поверени само признатом стручном 
извођачу. Сви радови морају бити изведени по мерама и  цртежима 
из пројекта и пројекту ентеријера. Све мере извођач узима на лицу 
места пре почетка извођења радова.   

  

 Пре постављања завршног слоја пода обавезно проверити да ли је 
под раван, без улегнућа или грбина, има ли оштећења у виду рупа и 
сл. Завршни слој постављати према упутствима и стандардима уз 
прецизну и стручну израду.   

  

      
 Припремни радови      

12-01 Чишћење подлоге     
 Чишћење после завршетка радова, а непосредно пре почетка 

извођења подлога за завршне подове.Очистити од прашине, уља , 
воска и боја и сл., тако да наношење изравнавајућих слојева са 
прајмером прионе за постојећу подлогу. 

  
  

 Објекат А     
 - приземље м2 380,84   
      
 Објекат Б     
 - приземље м2 345,17   
 - спрат 1 м2 323,80   
 укупно: м2 1.049,81   
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12-02 Санирање подлоге     
 Уколико се после брушења у подлози појаве пукотине, исте санирамо 

шлицовањем (пукотина се отвара у дубини од 3-4 цм и на сваких 20 
цм се праве попречни шлицеви дубине 3-4 цм и дужине 20 цм), 
армирањем и запуњавањем,  ЕПОРИП-ом (епоксидни лепак за 
конструкцијско везивање).  
- Евентуалне замашћене површине уклањамо и рупе попуњавмо 
брзовезујућим санционим малтером типа ПЛАНИТОП или 
МАПЕГРОУТ, где као С/Н везу са постојећом подлогом користимо 
ЕПОРИП. 
- У случају велике порозности кошуљице, исту ћемо третирати 
епоксидним прајмером ПРИМЕР МФ, који уједно има и улогу парне 
бране. Прајмер (који је мале вискозности те као такав дубоко 
пенетрира у подлогу и додатно је учвршћује) наносимо у две или три 
руке (у зависности од упојности подлоге) где на завршни нанос 
бацамо пун посип кварцног песка гранулације 0,5 мм. 

  

  

 Објекат А     
 - приземље м2 380,84   
      
 Објекат Б     
 - приземље м2 345,17   
 - спрат 1 м2 323,80   
 укупно: м2 1.049,81   
      
 Завршни радови      

12-03 Винил облога подова     
 Набавка и транспорт материјала и полагање хетерогене винилне 

подне облоге укупне дебљине 2,00мм, тежине до 2635гр/м² (по 
ЕН430), хабајућег слоја 0,70мм, класе хабања Т (по ЕН 649), са 
ПротецсолР заштитом, отпорност на ватру Бфл-с1 (по ЕН 13501-1), 
класе отпорности на хабање 34/43 (ЕН 685), да не подржава развој 
буђи и гљивица (ИСО 22196) до 99%, Цласс 1 (по АСТМ Е648-08), 
антистатик <2кВ (по ЕН 1815), поседује Флоорсцоре сертификат, 
емисија штетних органских једињења (ТВОЦ) ˂10μг/м³ након 28 
дана, димензиона стабилност ≤0,4%, а на претходно припремљену и   
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изравнату цементну кошуљицу (макс. влажност 2%).  
 Украјање винилне подне облоге на суво, лепљење на под 

дисперзивним еколошким лепком Схоноџ Емицлассиц са ниском 
емисијом по стандарду ЕЦ 1 плус или еквивалентно – са варењем 
спојева електродом у боји изабране подне облоге. Након варења спој 
довести у идеалну раван са подом. Квалитет и врста облоге у класи 
произвођача "ГЕРФЛОР – Таралаy Инитиал" или еквивалентно. Сав 
материјал обезбеђује извођач радова. Обрачун м² изведене 
површине пода.   

  

 Објекат А     
 - приземље м2 380,84   
      
 Објекат Б     
 - приземље м2 278,21   
 - спрат 1 м2 323,80   
 укупно: м2 982,85   
      

12-04 ПВЦ сокле     
 Набавка, транспорт и монтажа флексибилних ПВЦ сокли од висине 

10цм, дебљине 7мм (дебљина ПВЦ-а 1.1мм) у просторијама са 
етисоном и епокси подом.  Димензије 120x7мм. На саставима 
герована, лепљена за зид. Са стране, до зида укопан нут за 
инсталацује.   

  

 Радити у свему према упутствима поризвођача и испоручиоца 
система. Обрачун по м1.     

 Објекат А     
 - приземље м2 258,30   
      
 Објекат Б     
 - приземље м2 111,85   
 - спрат 1 м2 235,48   
 Укупно: м1 605,63   
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12-05 Спортски под     
 Набавка и транспорт материјала и полагање хомогене винилне подне 

спортске облоге према одобреном узорку, типа као Таркет 
Оминспорт Тренинг или еквивалентно. Облога дебљине 5мм,  тежине 
до 6,150 kg/m2, завршни слој Topclean XP® protection, ролне 
димензије 2X23м, и да не подржава развој буђи и гљивица,  а на 
претходно припремљену и изравнату цементну косуљицу. Украјање 
винилне подне облоге на суво, лепљење на под дисперзивним, 
еколоским лепком  - са варењем спојева електродом у боји изабране 
подне облоге. Након варења спој довести у идеалну раван са подом. 
Квалитет и врста облоге у класи произвођаца "ТАРКЕТТ-Еминент" 
или еквивалентно. Сав настали отпад однети на градску депонију.   

  

 Лепљење форматизера ПВЦ лајсне у подножју зида (угао са подом), 
ради добијања радијуса винилне облоге. Лепљење вршити 
неопренским типа Хенкел К1720 или еквивалентно, еколошким 
контакт лепком на претходно изравнатој, чистој и суво припремљеној 
подлози. Тип и димензије форматизера према детаљу. Сав материјал 
обезбеђује извођач радова. Сав настали отпад однети на депонију.   

  

 Лепљење ПВЦ завршне капе на завршетку винилне облоге на висини 
10цм од пода, у подножју зида изнад радијуса винилне облоге зида, 
на ивици са зидом. Лепљење вршити неопренским, еколошким 
контакт лепком типа Хенкел К 1720 на претходно изравнатој, чистој 
и суво припремљеној подлози. Тип и димензије ПВЦ завршне капе 
према детаљу главног архитектонског пројекта. Сав материјал 
обезбеђује извођач радова.   

  

 У обрачун улази подна облога, форматизер и ПВЦ завршна капа.     
 Обрачун по м2 изведене позиције.     
 спортска сала у приземљу м2 55,80   
      
      

12-06 Тротоар око објеката     
 Набавка, траспорт и израда тротоара око објекта према 

спецификацији. Тротоар се ради од бехатон ливених бетонских плоча 
у слоју песка са набијањем и заливањем. Дебљина плоча 3-5цм. Слог 
и димензија према пројекту (рибља кост, 30*15цм). Ради се уместо 
постојећег бетонског тротоара који се руши што је урачунато у цену.   
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Пре израде бехатон тротоара потребно избетонирати плочу од 
набијеног бетона д=10цм као подлоге за тротоар што је такођу 
урачунато у ову позицију. све комплет са тампоном шљунка д=10цм. 
Урачунати и постављање ивичњака и фазонских комада на контакту 
са другачијом обрадом партера и травнатих површина. 

 Обрачун по м2 тротоара са свим потребним слојевима рпема опису.     
 - тротоар око објекта А  м2 181,62   
 - тротоар око објекта Б  м2 146,12   
 Укупно: м2 327,74   
      

12-07 ТАРТАН ИГРАЛИШТЕ     
 Набавка материјала, транспорт и израда застора од гуме (тартан) на 

дечијем игралишту, д =4,6цм на претходно припремљеној подлози од 
туцаника и каменог агрегата Ø 4-7мм што је урауанто у цену. 
Позиција обухвата постављање ЦБР подлоге гранулације од 0,5-7мм, 
д=30мм и наношење ЕПДМ завршног слоја, д=16мм, УВ стабилан, 
гранулације зрна од 1-3,5мм. Боја по избору пројектанта.  
Обрачун по м2. 
теракот боје   

  

 - ИГРАЛИШТЕ м2 318,00   
 Укупно: м2 318,00   
      
 ивичњаци око терена и бетонских стаза са ископом и темељом м1 274,48   
 Укупно: м1 274,48   
      
         

12-00 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ укупно 
дин :    

      
13-00 СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ     

 Напомена: Радови морају бити поверени само признатом стручном 
извођачу. Сви радови морају бити изведени по мерама и  цртежима 
из пројекта и пројекту ентеријера. Све мере извођач узима на лицу 
места пре почетка извођења радова.   
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 НАПОМЕНА:  За стабилност плафона одговара извођач ! 
У цену укалкулисати  радну скелу, челичну подконструкцију, додатна 
ојачања за отворе; ојачања  за слободан крај плафона АЛ лајснама; 
носаче за туш плафонске батерије;   израду ревизионих 
(стандардних и противпожарних) плафонских отвора са прекривним 
затватачким системом, елоксирано, с уграђеном облогом од Диамант 
плоче (димензије, положај и број ревизионих отвора у свему према 
главном пројекту инсталација); просецања за отворе као  и 
бандажирање и глетовање спојева и др. што се неће посебно 
плаћати.   

  

 У цену укалкулисати наношење темељног (дисперзивног) премаза - 
подлоге за уједначавање упијања подлоге гипсаних плоча, 
учвршћивање и скупљање грађевинске прашине са подлоге пре 
бојења...Дисперзивни премаз типа као Кнауф Тиефенгрунд или 
еквивалентно . Ценом сваке позиције обрачуната је и радна скела 
или платформа потребна за ивршење сваке појединачне позиције. 
Скела се неће посебно наплаћивати.   

  

      
13-01 монолитни влагоотпорни ГК спуштени плафон     

 Набавка и монтажа  спуштених плафона од  монолитних 
влагоотпорних гипскартонских плоча, дебљина  плоча износи 1,25цм. 
Плоче се причвршћују допуштеним вијцима на потконструкцију од УД 
и ЦД профила дебљине 0,6мм. Подконструкција се састоји од 
носећих и монтажних профила ЦД 60/27x0.6мм. Примарни ЦД 
60x27x0,6 мм профили на сваких 90цм, секундарни ЦД 60x27x0,6мм у 
ортогоналном правцу на сваких 40-50цм. Спој плафона са зидом 
извести са упуштеном спојницом - "фуга са сенком". Ивицу спојнице 
обрадити-ојачати с алуминијумском ивичном лајсном 25x13мм.  
Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. 
 Радити у свему по пројекту и упутству произвођача.   

  

 Позиција обухвата: 
 - бандажирање спојева  гипскартонских плоча и припрему за 
молерско-фарбарске радове 
 - формирање свих отвора за расвету, вентилацију и др. Плафон 
спустити на висину према пројекту, мерено од међуспратне 
конструкције. Уградне светиљке и вентилациона опрема морају бити 
качени посебно. У свему осталом важе одредбе општих услова.   
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 Јединачном ценом обухватити сва бушења и украјања плафона за 
монтажу светиљки, анемостата, дифузора и др. што се неће посебно 
плаћати. У цену укалкулисати као и додатна ојачања за качење 
разних елемената у складу са пројектом. Извести у свему према 
прописима за ову врсту радова.  
Обрачун по м2, све комплетно са потребном радном скелом.   

  

 монолитни влагоотпорни ГК спуштени плафон     
 Објекат А     
 - приземље м2 23,63   
 - спортски тоалет м2 25,69   
 укупно: м2 49,32   
      

13-02 Kaсетирани плафон, префабриковани     
 Испорука и монтажа минералног спуштеног плафона призвођача 

АРМСТРОНГ или еквивалентно, тип Сахара Microlook (упуштених 
ивица), димензија 1200x300x15mm, реакција на пожар A2 – s1, d0, 
рефлексија светлости 85%, коефицијент апсорпције звука aw=0.60, 
звучна изолација Dncw=34 dB, влагоотпорност 95% RH.   

  

 Панели се постављају на оригиналну носећу подконструкцију 
произвођача Армстронг или еквивалнетно, тип Прелуде висине 43мм, 
ширине 15мм и минималне носивости 10,5кг/м2  беле боје, коју чине 
главни носачи дужине 3600мм и попречни носачи дужине 300мм. На 
местима забрављења попречних носача користити типски STAC 
елемент. Позицијом обухвати и ободни Shadowline профил. Распоред 
плоча извести према пројекту. Висина спуштања према пројекту.   

  

 Уградне светиљке и вентилациона опрема морају бити качени 
посебно. У свему осталом важе одредбе општих услова.     

 Јединичном ценом обухватити сва бушења и украјања плафона за 
монтажу светиљки, анемостата, дифузора и др. што се неће посебно 
плаћати. У цену укалкулисати и израду и монтажу ревизионих отвора 
са поклопцима, као и додатна ојачања за качење разних елемената у 
складу са пројектом.   

  

 Обрачун по м2 комплет изведене позиције по опису, са 
подконструкцијом и са потребном радном скелом.     

 Kaсетирани плафон, префабриковани      
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 Објекат А     
 - приземље м2 380,84   
      
 Објекат Б     
 - приземље м2 345,17   
 - спрат 1 м2 323,80   
 укупно: м2 1.049,81   
      
      

13-00 СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ укупно 
дин :    

      
14-00 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ     

      
14-01 Контактна фасада     

 Набавка материјала, транспорт и израда контактне фасаде преко 
перетходно постављених плоча термоизолације што је посебно 
обрачунато.   

  

 1.фазом дефинисано наношење висококвалитетног цементног лепка 
са мрежицом преко термоизолације (тврде плоче минералне вуне 
посебно обрачунате). У свеж слој лепка поставити стаклену мрежицу 
160г/м2 као ојачање.   

  

 Радити у свему према упутству произвођача. У цену урачунати и 
постављане угаоних мрежица са ојачањем ради правилног 
дефинисања отвора. Површине морају бити равне, без прелома и 
таласа, а ивице оштре и праве.   

  

 2 фазом дефинисана обрада фасаде силикатно фасадним малтером 
преко висококвалитетног лепка са мрежицом д=0,5 цм.     

 Радити у свему према упутству произвођача. Фасадне површине пре 
наношења малтера третирати одговарајућим прајмером за адхезију 
фасадних малтера.   

  

 Фасадни силикатни малтер мора бити класе горивости А2 с1 д1 (уз 
достављање одгова-рајућих сертификата о испитивању реакција на 
пожар).   

  



 

_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН ( 45/2018) | 92 од 209 

 Ценом обухватити: лепак, мрежице, прајмер, фасадни малтер и 
прајмер. Обрачун по  м2, комплет према опису.      

 равне површ ине     
 - Објекат А м2 528,48   
 - Објекат Б м2 736,46   
 - спортски тоалет м2 106,32   
 укупно: м2 1371,26   
      
 Сокла објекта - пиковани камен      
 Објекат А     
 - приземље м2 180,16   
 Објекат Б     
 - приземље м2 97,42   
  м2 277,58   
      
 Облога шпалетне     
 Објекат А  201,36   
 Објекат Б  379,64   
  м2 581,00   
      

14-02 Фасадна скела     
 Набавка, транспорт, монтажа и демонтажа по завршеном послу 

фасдне рамовске скеле.     
 Скела од префабрикованих челичних рамова, са подницама од 

алуминијумских талпи. Скела мора имати рукохват - ограду, ногохват 
у свему према проејкту скеле што је обавеза извођача.    

  

 Скела мора имати атест, као и потврду о испитаном уземљењу за 
време извођења радова. Скела мора бити уземљена на  начин 
прописан елаборатом заштите на раду. Обрачун по м2 скеле.   

  

 Скела не сме бити одобрена за коришћење без сагласности 
надзорног органа и коментара пројектанта констуркције на пројекат 
скеле.   

  

  м2 1.371,26   
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  м2 1.371,26   
      
      

14-00 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ укупно 
дин :    

      
15-00 РАЗНИ РАДОВИ     

      
15-01 Радови на озелењавању     

 Набавка, транспорт и израда нове травнате површине према 
ситуационом плану. Сво постојеће растиње и дрвеће се задржава. 
Терен прекопати, истретирати и посејати нову траву. Обрачун по м2 
травнате површине.   

  

 травнате површине испред и око објекта м2 2.930,00   
 укупно: м2 2.930,00   
      

15-02 Чишћење објекта у току радова     
 Чишћење просторија објекта у току трајања радова од грађевинског 

шута са превозом на градилишну депонију. Плаћа се једанпут, без 
обзира на број чишћења. Обрачун је по м2 очишћене просторије.   

  

 укупно: м2 861,62   
      

15-03 Завршно чишћење       
 Завршно чишћење просторија са прањем комплетне столарије и 

браварије, стакала и др. непосредно пред технички пријем. Обрачун 
по м2  нето површине.   

  

 укупно: м2 861,62   
      

15-04 Ознаке спратова     
 Набавити и монтирати у степенишном простору на сваком спрату 

ознаке спратова у свему према детаљима и упутству пројектанта. 
Ознаке облика и димензија према детаљу, причврстити за зид 
украсним шрафовима са типловима. Обрачун по комаду комплет   
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монтираних ознака. Висока класа, према пројекту ентеријера. 
 укупно: ком 3,00   
      

15-05 Ознаке заједничких просторија     
 Набавити и монтирати на вратима заједничких просторија натписе са 

наменом у свему према детаљима и упутству пројектанта. Ознаке 
облика и димензија према детаљу, причврстити за врата. Обрачун по 
комаду комплет монтираних ознака.   

  

 укупно: ком 6,00   
      

15-06 Кућни број     
 Набавити и монтирати на фасади кућне бројеве - пиктограми за 

обележавање објекта, облика и димензија у свему према детаљима и 
упутству пројектанта ентеријера. Кућне бројеве причвстити 
шрафовима од нерђајућег челика са поклопним капама и типловима. 
Обрачун по комаду комплет монтираног кућног броја.   

  

 укупно: ком 1,00   
      

15-07 Натпис са називом улице     
 Набавити и монтирати на фасади натписе са називом улице облика и 

димензија у свему према детаљима и упутству локалног комуналног 
предузећа. Натписе причвстити шрафовима од нерђајућег челика са 
поклопним капама и типловима. Обрачун по комаду комплет 
монтираног назива улице.   

  

 укупно: ком 1,00   
      

15-08 Отирач за ноге     
 Набавка, транспорт и уградња уградног отирача за ноге на улазним 

вратима објекта А у ветробрану.     
 Алуминијумски отирачи за ноге испуна Отирач у комбинацији гума-

текстил са АЛУ рамом. Уградни отирачи за ноге – дубина 22-24мм     
 укупно: м2 5,57   
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15-00 РАЗНИ РАДОВИ укупно:    
      
      
      
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-

ЗАНАТСКИХ РАДОВА      
01-00 РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ     
02-00 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ     
03-00 ЗИДАРСКИ РАДОВИ      
04-00 ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ     
05-00 ТЕСАРАСКИ РАДОВИ     
06-00 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     
07-00 БРАВАРСКИ РАДОВИ     
08-00 АЛУМИНАРИЈА и ПВЦ      
09-00 ЛИМАРСКИ РАДОВИ     
10-00 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     
11-00 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ и ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ     
12-00 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ     
13-00 СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ     
14-00 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ     
15-00 РАЗНИ РАДОВИ     

 УКУПНО:     
      
      
      

20-00 КОТЛАРНИЦА ОШ СВЕТА МИХАЈЛОВИЋ БУРОВАЦ     
      

20-10 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ       
20-11 Машински и ручни ископ земље III и IV категорије за израду подне 

плоче,темеља димњака, рампе и темељних трака у складу са графичким 
прилозима. Ископ извршити према пројекту и датим котама. Земљу из м3 37,00 
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ископа депоновати на  депонију удаљену до 10км или друго место које 
одреди инвеститор. 
Обрачун по м3 ископане земље у сабијеном стању комплет изведене 
позиције. 

20-12 Набавка, разастирање и набијање тампон шљунка природне мешавине 
испод подне плоче,темеља димњака, рампе и темељних трака, са 
машинским набијањем до постизања захтеване збијености у складу са 
графичким прилозима . Обрачун по m3 тампона у збијеном стању.                                                           м3 12,00 

  

 СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ       
      

20-20 ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ       
20-21 Набавка матеpијала и малтерисање око свих отвора који се уграђују, споља 

и унутра, са глетовањем и бојењем шпалетни у ширини око 40цм око свих 
отвора прозора и врата. Приликом малтерисања поставити поцинковане 
угаоне профиле као заштиту свих ивица. Обрачун по м1 отвора. м1 25,00 

  

20-22 Бетонирање армирано бетонске подне плоче d=15cm у котларници, 
бетоном MB 30. Плочу армирати потребном количином  арматуре, 
постављене у горњој и доњој зони. Извршити зарибавање завршног слоја 
бетонске плоче. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену је 
урачуната и арматура. Обрачун по м3 уграђеног бетона комплет изведене 
позиције.  м3 6,35 

  

20-23 Бетонирање армирано бетонске рампе дебљине плоче 12цм на улазу у 
котларницу, бетоном MB 30. На почетку и крају рампе урадити темељне 
греде ширине 30цм, дубине фундирања 60 цм. Плочу армирати потребном 
количином  арматуре, постављене у горњој и доњој зони. Извршити 
зарибавање завршног слоја бетонске плоче. Бетон уградити и неговати по 
прописима. У цену је урачуната оплата и арматура. Обрачун по м3 
уграђеног бетона комплет изведене позиције.  м3 2,10 

  

20-24 Бетонирање армирано бетонске темељне стопе димњака димензија 
1,0x1,0x1,0м, бетоном MB 30. Стопу армирати потребном количином  
арматуре, постављене у горњој и доњој зони. Извршити зарибавање 
завршног слоја бетонске плоче. Бетон уградити и неговати по прописима. У 
цену је урачуната оплата и арматура. Обрачун по м3 уграђеног бетона 
комплет изведене позиције.  м3 1,20 

  

20-25 Бетонирање  тракастих темеља и темељних зидова, бетоном МB 30 у свему 
према дeтаљима из графичких прилога. Израдити одговарајућу глатку м3 12,00   
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оплату, а зидове армирати потребном количином  арматуре. Бетон 
уградити и неговати по прописима. Обрачун по м3 уграђеног бетона 
комплет изведене позиције.  

20-26 Бетонирање хоризонталних и вертикалних серклажа и ободних греда, 
бетоном МB 30 изнад нових отвора који се формирају и на новим 
зидовима. Израдити одговарајућу глатку оплату, а серклаже армирати 
потребном количином  арматуре. Извршити повезивање анкерима са 
постојећим зидовима. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун 
по м3 уграђеног бетона комплет изведене позиције.  м3 6,00 

  

20-27 Зидање преградних зидова објекта гитер блоковима д=25цм,20цм у 
продужном малтеру размере 1:3:9. Пре зидања блокове добро очистити и 
поквасити водом да малтер не прегори. Везу између носећих и преградних 
зидова остварити остављањем шморцева по вертикали или помоћу 
клинова. Зидање извести по упутству произвођача. 
Обрачун по м3 зида комплет изведене позиције. м3 34,00 

  

20-28 Израда цементне кошуљице у виду равнајућег слоја. Подлогу пре 
наношења кошуљице очистити и опрати. Израдити цементни естрих, лако 
армиран са Q 84, од цементног малтера у размери 1:3, са пердашењем, као 
подлогe за другe врстe. Обрачун по м2 урађене цементне кошуљице. м2 42,50 

  

20-29 Израда, монтажа и бетонирање међуспратне конструкције типа ФЕРТ 
(16+4цм) са плочом д=4цм укупне висине 20цм бетоном МБ 30 са  и 
монолитизацијом арматурном мрежом. У обрачун улази и потребна 
арматура, израда ребара за укрућење, потребна оплата и подупирачима и 
са противкондензованим премазом са доње стране.  Обрачун по м2 
комплет изведене позиције.                                     м2 42,50 

  

20-210 Малтерисање унутрашњих зидова и плафона одговарајућим кречно - 
цементним малтером d=2cm са додатком адитива за машинско и ручно 
наношење. Малтер се наноси ручно и одмах након наношења грубо 
поравнава, у другој фази после делимичног сушења врши се одстрањивање 
вишка материјала, чиме се добија равна и грубо обрађена површина. Као 
саставни део малтерисања подразумева се и постављање поцинкованих 
угаоних профила као заштитника свих ивица које се малтеришу (прозорске 
шпалетне, углови, стубови, греде и сл.). Обрачун по m2 омалтерисаних 
површина комплет изведене позиције.                                м2 190,00 

  

 СВЕГА ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ       
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20-30 БРАВАРСКИ РАДОВИ     
20-31 Набавка, монтажа и уградња металних врата. Врата израдити од кутијастих 

челичних профила, по детаљима и упутству пројектанта. Крило врата 
обложити обострано челичним лимом. На крило поставити три шарке. 
Оков, шарке и брава цилиндар са три кључа по избору пројектанта. Пре 
бојења метал очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и 
основну боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први слој боје за 
метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут. Мере отвора узети 
након демонтаже постојећих врата. Обрачун по комаду.     

  

                                                                          100/210  ком 1,00   
20-32 Набавка, монтажа и уградња металних врата са жалузином. Врата израдити 

од кутијастих челичних профила, по детаљима и упутству пројектанта. 
Крило врата обложити обострано челичним лимом. У доњој зони врата 
урадити жалузине са заштитном мрежицом ради проветравања. На крило 
поставити три шарке. Оков, шарке и брава цилиндар са три кључа по 
избору пројектанта. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, 
нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. 
Нанети први слој боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити други 
пут. Мере отвора узети након демонтаже постојећих врата. Обрачун по 
комаду.     

  

                                                                          100/210  ком 1,00   
20-33 Набавка, монтажа и уградња прозора од металних профила по шеми 

столарије и детаљима. Прозор израдити од кутијастих челичних профила и 
застаклити равним стаклом дебљине 4 mm, по пројекту и детаљима. Оков 
по избору пројектанта. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, 
брусити и опајати. На прозор нанети импрегнацију и основну боју, а затим 
предкитовати и брусити. Нанети први слој боје за метал, китовати и брусити 
и завршно обојити други пут. Мере отвора узети након демонтаже 
постојећих прозора. Обрачун по комаду.     

  

                                                                          80/80  ком 3,00   
20-34 Набавка, монтажа и уградња прозора од металних профила са жалузином 

по шеми столарије и детаљима. Прозор израдити од кутијастих челичних 
профила и застаклити равним стаклом дебљине 4 mm, по пројекту и 
детаљима. Оков по избору пројектанта. Пре бојења метал очистити од 
корозије и прашине, брусити и опајати. На прозор нанети импрегнацију и 
основну боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први слој боје за     
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метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут. Мере отвора узети 
након демонтаже постојећих прозора. Обрачун по комаду. 

                                                                          80/80 ком 1,00   
 СВЕГА БРАВАРСКИ РАДОВИ       
      

20-40 РАДОВИ НА ИЗРАДИ ФАСАДЕ     
20-41 Набавка материјала и израда завршног слоја фасаде у танком слоју 

мрежицом и лепком, у две руке. Завршни слој урадити лепком за 
спољашњу употребу и мрежицом па извршити зарибавање  завршног слоја 
фасаде - акрилним малтером у боји по избору пројектанта и инвеститора. 
Малтер се наноси хоблом до максималне величине зрна. Структуру 
малтера извући вертикалним зарибавањем. У цену урачунати све потребне 
предрадње и прајмере. Обрачун по м2 комплет изведене позиције. м2 130,00 

  

20-42 Малтерисање фасаде одговарајућим цементним малтером d=2cm. Малтер 
се наноси ручно и омах након наношења грубо поравнава, у другој фази 
после делимичног сушења врши се одстрањивање вишка материјала, чиме 
се добија равна и грубо обрађена површина. Као саставни део 
малтерисања подразумева се и постављање поцинкованих угаоних 
профила као заштитника свих ивица које се малтеришу (прозорске 
шпалетне, углови, стубови, греде и сл.).  У цену урачунати сав потребан алат 
и постављање скеле. Обрачун по m2 омалтерисаних површина комплет 
изведене позиције.                                м2 130,00 

  

 СВЕГА РАДОВИ НА ИЗРАДИ ФАСАДЕ       
      

20-50 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     
20-51 Набавка материјала и израда зидних керамичких плочица ,домаћих 

произвођача I класе на одговарајућем лепку са затварањем 
фугаводоотпорном масом за фуговање. Лепљење вршити до висине h=2,0 
м. Пре постављања донети узорке на сагласност инвеститору. Пре уградње 
доставити све неопходне атесте. Обрачун по м2 м2 3,00 

  

20-52 Набавка материјала и уградња подних противклизних керамичких плочица 
у санитарним чворовима, домаћих произвођача I класе на хидро-
изолационом лепку сличним Sika-bond T-8, са затварањем фуга 
водоотпорном масом за фуговање. Пре постављања донети узорке на 
сагласност пројектанту. Пре уградње доставити све неопходне атесте. м2 6,00 
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Обрачун по м2 

 СВЕГА КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ       
      

20-60 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     
20-61 Израда хоризонталне изолације подова. Преко припремљене и очишћене 

подлоге нанети хидроизолациони премаз типа Sika Top-Seal 107 или 
одговарајући у складу са упутством произвођача. Радити у свему према 
упутству произвођача материјала и са ојачавањем сваког места где долази 
до прелома хидроизолације. Обрачун по м2 изоловане површине.                                                           м2 50,00 

  

 СВЕГА ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ       
      

20-70 ЛИМАРСКИ РАДОВИ     
20-71 Набавка и израда солбанака на прозорима од равног поцинк. лима  дебљ. 

0,55 мм развијене ширине 0,20 м у паду 1% и причврстити у свему према 
прописима, пројекту и детаљима. Обрачун по м1 м1 3,20 

  

20-72 Набавка материјала и уградња хоризонталних олука од поцинкованог лима 
d=0,55mm. Обрачун по m1 м1 8,00   

20-73 Набавка материјала и уградња вертикалних олука од поцинкованог  лима 
d=0,55mm. Обрачун по m1. м1 14,00   

20-74 Израда и уградња опшивки и ветар лајсни од поцинкованог лима 
d=0.55mm, р.ш. 50 цм. м1 20,00   

20-75 Набавка и опшивање стрехе алу ламперијом. Поставити првокласну 
ламперију, дебљине 16 мм, а ширине и дужине по избору пројектанта. У 
цену улазе и лајсне. Обрачун по м2 постављене површине. м2 30,00 

  

20-76 Набавка материјала и покривање крова ''TR'' пластифицираним FeZn 
лимом, 40/210/05 у боји коју одреди инвеститор. Везу са конструкцијом 
остварити наменским завртњима са шестоугаоном главом и заштитном 
капом и гумицом. Обрачун по м2 укупне површине. м2 65,00 

  

 СВЕГА ЛИМАРСКИ РАДОВИ     
      

20-80 ТЕСАРСКИ РАДОВИ     
20-81 Израда кровне конструкције од четинара II класе. Урадити све прописане 

тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, 
завртњева, кламфи и слично. Водити рачуна да дужина спојних средстава 
буде довољна да се остваре добре везе са претходним спојевима  (нпр м2 60,00 
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добра веза горње летве са рожњачом). Пре монтаже конструкцију 
премазати антипламином и средством против гљивица и црвоточине. 
Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова комплет изведене позиције. 

20-82 Набавка материјала и постављање летви 3/5 на вертикално на одстојању 
потребном за коси кровни покривач за формирање вентилационог слоја, а 
преко њих летви 3/5cm хоризонтално . Водити рачуна да дужина спојних 
средстава буде довољна да се остваре добре везе са претходним спојевима  
(нпр добра веза горње летве са рожњачом) . Обрачун пo m2 косо мерене 
површине крова. м2 65,00 

  

20-83 Подашчавање крова  ''OSB'' плочама дебљине 11 мм у свему према 
детаљима из пројекта и упутству произвођача. Обрачун по м2 комплет 
изведене позиције. м2 65,00 

  

 ТЕСАРСКИ РАДОВИ       
      

20-90 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ     
20-91 Набавка материјала и  глетовање и бојење зидова и плафона у "две руке" 

полудисперзивном бојом са свим потребним предрадњама у боји коју 
одреди инвеститор.Обрачун по м2 м2 190,00 

  

 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ     
      
 Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А  КОТЛАРНИЦА     

20-10 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     
20-20 ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ     
20-30 БРАВАРСКИ РАДОВИ     
20-40  РАДОВИ НА ИЗРАДИ ФАСАДЕ     
20-50 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     
20-60 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     
20-70 ЛИМАРСКИ РАДОВИ     
20-80 ТЕСАРСКИ РАДОВИ     
20-90 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ     

      
      
 УКУПНО без ПДВ-а     
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30-00 ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ     
 Све позиције обухватају набавку, транспорт и уградњу свог 

материјала специфицираног описом и другог прибора неопходног за 
потпуно и квалитетно извођење позиције и радова   

  

      
30-01 Демонтажа постојеће инсталације, цеви фитинга, 

галантерије и друго     
 Демонтажа и одвоз на депонију коју одреди надзорни орган до 25км, 

свог водоводног и канализационог материјала и то: цеви, фитнига, 
вентила, фазонских комада и другог ситног прибора из санитарног 
чвора школе. Обрачунава се паушално по ком.санитарног чвора. 
Демонтажа санитарне опреме дата посебно.   

  

 Санитарни чвор у школи ком 1,00   
 укупно: ком 1,00   
      

30-02 Ручни ископ земље за каналаске ровове ван објекта ширине 80цм и 
просечне дубине 120цм.     

 укупно: м3 92,00   
      

30-03 Насипање песка у ровове пре и после уградње цеви и то по 15цм 
испод и 15цм изнад цеви са равнањем и набијањем     

 укупно: м3 22,00   
      

30-04 Одвоз вишка земље камионом, са утоваром и истоваром.     
 укупно: м3 35,00   
      

30-05 Насипање и набијње земље у рову после полагања цеви.     



 

_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН ( 45/2018) | 103 од 209 

 укупно: м3 65,00   
      

30-06 Израда окана за ревизионе силазе у свему према опису, са зидовима 
од опеке д=25цм, деросваним унутрашњеим спојницама, гроњом аб 
плочом, узиданим гвозденим пењалицама и уграђеним ливено 
гвозденим поклопцем.   

  

 укупно: ком 3,00   
      

30-07 Уградња канализационих цеви од ПВЦ-а са фитингом:     
 фи 150 м1 62,00   
 фи 100 м1 17,00   
 фи 75 м1 8,00   
 фи 50 м1 4,00   
 укупно:   91,00   
      

30-08 Уградња подних решетки са сливником     
 фи 70 ком 3,00   
 укупно: ком 3,00   
      

30-09 Уградња вентилационих глава од поц.лима     
 фи 150 ком 1,00   
 укупно: ком 1,00   
      

30-10 Уградња водоводних ПЕ цеви са фитингом     
 фи 3/4 м1 47,00   
 фи 1/2 м1 22,00   
 укупно: ком 69,00   
      

30-11 Уградња водомера     
 фи 3/4 ком 1,00   
 укупно: ком 1,00   
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30-12 Уградња пропусник "ЕК" вентила за ВЦ фи 1/2     

 фи 1/2 ком 5,00   
 укупно: ком 5,00   
      

30-13 Уградња пропусник "ЕК" вентила без испуста са розетном     
 фи 3/4 ком 5,00   
 фи 1/2 ком 10,00   
        

30-14 Уградња умиваоника, као постојећи, обрачуната и демонтажа старих. 
Урачунати сифон и батерију.     

 санитарни чвор ком 5,00   
 фискултурна сала ком 3,00   
 укупно: ком 8,00   
      

30-15 Уградња писоара са славином и сифоном     
  ком 2,00   
 укупно: ком 2,00   
      

30-16 Уградња ВЦ шоља од фајанса са припадајућом даском, 
водокотлићем, цевима за прикључак и потезаљком.     

  ком 5,00   
 укупно: ком 5,00   
      

30-17 Уградња галантерије од инокса:     
 огледало ком 5,00   
 етажер полица ком 5,00   
 држач за пешкир ком 8,00   
 држач за сапун ком 8,00   
 држач за тоалет папир ком 5,00   
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30-00 ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ укупно:    

      
      
      

40-00 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ     
      
 ВАЖНА НАПОМЕНА:  Пре набавке опреме проверити техничко 

стање и решења на лицу места у односу на пројектовано 
стање.   

  

 Овим предмером обухваћена је испорука и уградња комплетног 
материјала и квалитетна израда. Сви радови морају бити урађени у 
складу са важећим прописима. Уграђени материјал мора бити 
првокласног квалитета и мора одговарати важећим стандардима. 
Радови морају бити изведени са стручном радном снагом у 
потпуности према важећим прописима за предметне радове.Сва 
евентуална оштећења на свим изведеним радовима морају се 
отклонити о сопственом трошку. Комплетна инсталација мора бити 
испитана и пуштена у функционалан погон.   

  

      
 ОВАЈ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ОБУХВАТА:     
       

 Набавка, транспорт и складиштење на градилишту 
материјала, прибора и опреме, како је дато у појединим 
позицијама.   

  

 Испорука свог материјала наведеног у појединим позицијама и 
свог ситног неспецифицираног материјала, потребног за 
квалитетну и комплетну израду инсталације.   

  

 Уграђивање и повезивање у свему како је наведено у 
појединим позицијама у складу са важећим прописима и 
правилима за квалитетну израду   

  

 Испитивање и пуштање у исправан рад већ завршене 
инсталације.     

 Довођење у исправно стање свих евентуално оштећених     
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места на већ изведеним радовима. 
 Сав употребљени материјал мора одговарати важећим 

стандардима и бити првокласног квалитета.     

 Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом и у 
потпуности према важећим прописима и правилима струке за 
предметне врсте радова   

  

 У цену се урачунава поред вредности свег потребног 
материјала и потребне радне снаге и сви порези на рад и 
материјал.   

  

 Цена обухвата и израду евентуално потребне радионичке 
документације.     

 Обрачун је дат по јединици мере комплетно урађене позиције.     
 Завршне радове и предаја инсталације инвеститору.     

      
      
      

41-00 ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ     
41-01 Демонтажа постојеће елекроенегетске опреме. Ставка 

обухвата следеће: 
Демонтажу потојећих светиљки 
Демонтажу постојећих прикључница и извода за напајање 
технолошких потрошача 
Демонтажу постојећих енергетских и инсталационих каблова и 
цеви 
Демонтажу постојећих разводних ормана 
Одвожење демонтиране опреме на најближу депонију 
Трошкови депоновања демонтираног материјала 

пауш 1   

 Напомена: Сва евентуална оштећења, која се десе приликом 
демонтаже постојеће опреме или монтаже новопројектоване 
опреме, а која су проузрокована нестручним или 
непажљивим извођењем радова, морају се отклонити и 
одговорност су и трошак извођача радова. 

      

      
42-00 ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД     
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42-01 Извршити ископ рова димензија 0,4x0,8м у земљишту III категорије 
са поновним затрпавањем плаћа се по метру дужном рова. У рову је 
предвиђено постављање уземљивача. 

m 250   

         
 Испорука, монтажа и повезивање енергетских каблова на оба краја:       

42-02 Енергетски кабл - WE-MRO: (kabl postaviti u cev fi 110 mm)       
 N2XH-J 4x50+1x50 mm2 m 8   

42-03 Енергетски кабл - WE-GRO:       
 N2XH-J 4x35+1x35 mm2 m 5   

42-04 Енергетски кабл - WE-RO-PRIZ:       
 N2XH-J 5x10 mm2 m 5   

42-05 Енергетски кабл - WE-RO-I:       
 N2XH-J 5x10 mm2 m 15   

42-06 Енергетски кабл - WE-RO-KOTL:       
 N2XH-J 5x6 mm2 m 45   

42-07 Енергетски кабл - WE-RO-KUH:       
 N2XH-J 5x6 mm2 m 19   

42-08 Енергетски кабл-WE-хидрант.пумпа и од KPK-Hidrant до MRO:       
 NHXHX FE180/Е90 5x6 mm2 (u HF cevi fi 40 mm) m 8   
 NHXHX FE180/Е90 5x6 mm2 (u okiten crevu fi 40 mm) m 60   

42-09 Проводник за нуловање између G-SIP и MRO :       
 N2XH-J 1x50 mm2 m 6   

42-10 Проводник G-SIP и PS-касна у тоалету :       
 N2XH-J 1x6 mm2 m 32   
         

42-11 Набавка и испорука материјала и израда обичног сијаличног места у 
објекту. Инсталација се изводи инсталационим каблом N2XH-J 3 x 1,5 
mm2, просечне дужине 6m. Каблови се полажу у већ постављеним 
цевима у зиду или на одстојним обујмицама по елементима 
грађевинске конструкције у простору спуштеног плафона, или испод 
малтера, или на кабловским регалима. Плаћа се комплет, по 
сијаличном месту. 

ком. 218   
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42-12 Набавка и испорука материјала и израда извода за прекидаче 
осветљења у објекту. Инсталација се изводи инсталационим каблом  
N2XH 2(3) x 1,5 mm2, просечне дужине 4m. Каблови се полажу у већ 
постављеним цевима у зиду или на одстојним обујмицама по 
елементима грађевинске конструкције у простору спуштеног 
плафона, или испод малтера. Плаћа се комплет, по сијаличном 
месту. 

ком. 29   

42-13 Испорука материјала и израда инсталација монофазног шуко 
утикачког места каблом типа N2XH-Ј 3 x 2,5 mm2  са штемовањем и 
крпљењем шлицева, комплет са инсталационим материјалом и  
израдом свих потребних веза. Просечна дужина је 15 m са испоруком 
свог ситног монтажног материјала. 

kom 46   

42-14 Испорука материјала и израда инсталација бојлера каблом типа 
N2XH-Ј 3 x 2,5 mm2  са штемовањем и крпљењем шлицева, комплет 
са инсталационим материјалом и  израдом свих потребних веза. 
Просечна дужина је 17 m са испоруком свог ситног монтажног 
материјала. 

kom 4   

42-15 Испорука материјала и израда инсталација сплит система каблом 
типа N2XH-Ј 3 x 2,5 mm2  са штемовањем и крпљењем шлицева, 
комплет са инсталационим материјалом и  израдом свих потребних 
веза. Просечна дужина је 26m са испоруком свог ситног монтажног 
материјала. 

kom 10   

42-16 Испорука материјала и израда инсталације трофазног шуко утикачког 
места каблом типа N2XH-Ј 5 x 2,5 mm2  са штемовањем шлицева, 
комплет са инсталационим материјалом и  израдом свих потребних 
веза. Просечна дужина је 10 m са испоруком свог ситног монтажног 
материјала. 

kom 1   

42-17 Испорука материјала и израда инсталације за фиксне потрошаче 
каблом типа N2XH-Ј  3×2,5 mm2 комплет са штемовањем и 
крпљењем шлицева. Просечена дужина 15 m. 

kom 2   

42-18 Испорука материјала и израда инсталације за фиксне потрошаче у 
простору котларнице каблом типа N2XH-Ј  3×1,5 mm2 . м 40   

42-19 Испорука материјала и израда инсталације за фиксне потрошаче у 
простору котларнице каблом типа N2XH-Ј  3×2,5 mm2 . м 30   

42-20 Испорука материјала и израда инсталације за фиксне потрошаче у 
простору котларнице каблом типа N2XH-Ј  5×1,5 mm2 .   25   
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42-21 Испорука и монтажа хладнооцинкованих перфорираних носача 
каблова са свим потребним прибором за монтажу и настављање.       

 PNK 50/60 m 10   
 PNK 100/60 m 25   
 PNK 200/60 m 60   
 PNK 300/60 m 10   
 LNK 200/60 - лествичасти (решеткасти носач каблова) m 10   
         
 Испорука и постављање инсталационих цеви за полагање 

напојних и инсталационих каблова:       
42-22 Савитљива метална SAPA цев за механичку заштиту каблова при 

уводу у потрошач:       
 ø 21 mm. m 100   
 ø 25 mm. m 100   
 ø 32 mm. m 100   

42-23 HF ребраста цев  Ø23-29mm за видно полагање  
"halogen free" каблова. Заједно са HF одстојним обујмицама за 
причвршћивање HF цеви 

      

 PE цев Ø23 mm HF m 1000   
42-24 Безхалогене равне цеви за пролаз електричних инсталација       

 Ø 16 mm m 100   
 Ø 23 mm m 100   

42-25 Окитен црево за вођење каблова у земљи (за RO-КОTL и хидроцил)       
 ø 40 mm. m 80   
         

42-26 Израда кабловског продора кроз противпожарни зид и његова испуна 
противпожарном заштитном масом (атестираном), према детаљу 
испоручиоца атастиране противпожарне масе за китовање и премаза 
за електрични кабл. 

kg. 5   

42-27 Пробијање отвора у бетонским подлогама на месту пролаза каблова 
између просторија различитих пожарних сектора. Отвори су 
приближних димензија 20x10цм, што зависи од броја и димензије 
каблова. Позиција обухвата и заптивање отвора у плочи атестираном 

ком 5   
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противпожарном смесом. Маса је одговарајућих карактеристика као 
Промастоп - Промат, ФПС-СП Оббо Беттерманн или другог 
произвођача са потребним атестима.  
Плаћа се по отвору. 

      
43-00 РАЗВОДНИ ОРМАНИ     

 Разводни орман мора бити направљен од два пута 
декапираног челичног лима, по обради обојен печеним лаком 
по жељи Инвеститора. Орман мора бити са вратима са 
заптивачем. Сви елементи за команду и сигнализацију морају 
бити приступачни споља без отватања врата. Сви елементи 
на орману и у орману морају бити означени натписним 
плочицама. На вратима ормана поставити упозоравајућу 
таблицу "опасно по живот", са симболом електричне струје. 
На орманима са бројилима утрошка електричне енергије 
поставити одговарајуће прозорчиће за очитавање бројила. 
Орман мора бити снабдевен са бакарним сабирницама 
потребног пресека, изолаторима и стезаљкама. Шемирање 
извести помоћу бакарних проводника са ПВЦ изолацијом. Све 
флексибилне везе морају бити изведене финожичаним 
флексибилним проводником. За све долазне и одлазне 
водове предвидети потребан број уводница као и уводнице за 
резервне изводе. 
Орман мора бити израђен комплетно у радионици сагласно 
одговарајућим техничким прописима. 
Поред свега напред наведеног у орман и на орман уградити 
материјал и опрему који су наведени у позицијама овог 
поглавља. 
Пре почетка израде разводних ормана проверити да није 
дошло до каквих измена које би утицале на дефинисање 
ормана, што ће потврдити надзорни орган. 
Испорука и уградња лименог ормана за смештај електричних 
бројила и припадајуће опреме. 
Кућиште разводног ормана је урађено од два пута 
декапираног лима, заштићено од корозије са два премаза 
темељне боје и лакирано у боји по жељи Инвеститора. 
Кућиште мора бити механички чврсто, као и врата и поклопци   
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и мора имати ојачане елементе за причвршћивање за зид. 
Урадити прописно шемирање ормана проводницима 
потребног пресека. Извршити трајно и јасно обележавање 
табли са бројилима и уграђене опреме. На вратима ормана 
са спољне стране поставити опоменску таблицу и потребне 
ознаке, а једнополну шему са тачним подацима о уграђеној 
опреми са унутрашње. Разводни ормани морају бити урађени 
у складу са препорукама надлежног електродистрибутивног 
предузећа. 
Плаћа се испоручено и постављено за исправан рад заједно 
са плаћањем таксе за преглед ормана и пријаву потрошача и 
са следећом опремом: 

 * НАПОМЕНА: Заштитна и склопна опрема у орманима мора 
бити првокласног квалитета, и слична типу опреме 
реномираних произвођача: Scheneider electric, Siemens, 
Legrand, itd.   

  

      
43-01 KПK 3x250/200 са три постоља NV осигурача назначене струје 

250А и назначену струју топљивог уметка 80 А за КПК и 25 А за КПК-
Хидроцил. Користи се за увођење највише два кабловска вода NN 
мреже, комплет са кабловским уводницама fi100. 

      

 Напомена: КПК-Хидроцила обележити црвеном 
дијагоналном цртом према ПТН за инсталације хидрантске 
мреже за гашење пожара. 

      

 Плаћа се по орману  ком. 2   
         

43-02 МРО - Мерно разводни орман. Орман је изграђен типски према 
важећим стандардима надлежног електродистрибутувног предузећа 
од челичног лима дебљине мин. 1,5mm заштићеног антикорозивном 
бојом. Орман је подељен на два дела(прекидачки и мерни) димензија  
800x800x260mm(ДxШxВ). У разводни орман се уграђује следећа 
опрема: 

      

 ДЕО за мерење потрошње ГРО:       
 Полуиндиректна мерна група , коју сачињавају двотарифно трофазно 

бројило активне енергије са показивачем максималне 15-минутне 
снаге (максиграф), двотарифно трофазно бројило реактивне енергије 

ком 1   
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и МТК уређајем (уклопни часовник за контролу тарифе) - слично 
типу DMG2 US DLMS 5(5)A 3x230/400V класе 1,2,1. Бројило мора бити 
у сакласности са захтевима надлежне ЕД, и са свим потребним 
атестима. 

 Струјни редуктори 100/5; класа тачности 0,5             ком 3   
 Једнополни аутоматски прекидач фиксне изведбе, номиналне струје 

6А, карактеристике окидања Ц, номиналног напона 230V, 50Hz. 
Прекидна моћ 10 кА. 

ком 1   

 Трополни аутоматски прекидач фиксне изведбе, номиналне струје 
40А, карактеристике окидања Ц, номиналног напона 400V, 50Hz. 
Прекидна моћ 10 кА. 

ком 1   

 Трополни аутоматски прекидач фиксне изведбе, номиналне струје 
63А, карактеристике окидања Ц, номиналног напона 400V, 50Hz. 
Прекидна моћ 10 кА. 

ком 1   

 ДЕО за мерење потрошње хидроцила:       
 Теретна склопка 40 А                             ком 1   
 Трофазно директно двотарифно бројило активне енергије 10-40 А, 

400 V, 50 Hz.. Бројило мора бити у сакласности са захтевима 
надлежне ЕД, и са свим потребним атестима. 

ком 1   

 МТК уређај за контролу тарифе ком 1   
 Једнополни аутоматски прекидач фиксне изведбе, номиналне струје 

6А, карактеристике окидања Ц, номиналног напона 230V, 50Hz. 
Прекидна моћ 6 кА. 

ком 1   

 Трополни аутоматски прекидач фиксне изведбе, номиналне струје 
16А, карактеристике окидања Ц, номиналног напона 400V, 50Hz. 
Прекидна моћ Прекидна моћ 10 кА. 

ком 1   

 Сабирнички развод. компл. 2   
 Одводник пренапона, класе II, за монтажу на DIN шину, 3+N/PE, 

импулс ударне струје (8/20)μs - 40кА, номинална струја пражњења 
(8/20)μs - 20кА 

ком. 1   

 Комплет са уграђеном повезаном и обележеном  опремом, као и 
осталим потребним елементима за комплетирање ормана.          

 Плаћа се по орману.  ком. 1   
         

43-03 ГЛАВНИ РАЗВОДНИ ОРМАН - GRO       
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 Испорука, уградња на зид и повезивање разводног ормана, 
израђеног од челичног лима, у степену заштите IP40.Орман је 
снабдевен са вратима са цилиндар бравицом и сва опрема је 
уграђена у орман, осим прекидача и сигналних лампица, који су 
уграђени са предње старне на вратима. 

      

 Трополни гребенасти прекидач фиксне изведбе (1-0): 
- номиналне струје In=100А 
- номиналног напона 400V, 50Hz. 

ком 1   

 Једнополни аутоматски прекидач фиксне изведбе, номиналне струје 
6А, карактеристике окидања Б, номиналног напона 230V, 50Hz. 
Прекидна моћ 10 кА. 

ком 3   

 Tрополни аутоматски прекидач фиксне изведбе, номиналне струје 
20А, карактеристике окидања Ц, номиналног напона 400V, 50Hz. 
Прекидна моћ 10 кА. 

ком 1   

 Tрополни аутоматски прекидач фиксне изведбе, номиналне струје 
25А, карактеристике окидања Ц, номиналног напона 400V, 50Hz.. 
Прекидна моћ 10 кА. 

ком 4   

 Tрополни аутоматски прекидач фиксне изведбе, номиналне струје 
32А, карактеристике окидања Ц, номиналног напона 400V, 50Hz. 
Прекидна моћ 10 кА. 

ком 2   

 Одводник пренапона, класе II, за монтажу на DIN шину, 3+N/PE, 
импулс ударне струје (8/20)μs - 40кА, номинална струја пражњења 
(8/20)μs - 20кА 

kom 1   

 МОнофазна утичница Un=230V, 50Hz, 16 А за монтажу на DIN шину. ком 1   
 Црвена  сигнална сијалица, присуства напона, Un=230V, 50Hz, 1,2W, 

за монтажу на вратима ормана ком 3   
 Сабирнички развод, редне стезаљке и ситни неспецифицирани 

материјал за повезивање и причврчћење елемената у разводном 
орману. 

kompl. 1   

 Све комплет монтирано, повезано, испитано и пуштено у рад 
са атестом и са једнополном шемом и шемом деловања у 
орману. 

ком 1   

         
43-04 РАЗВОДНИ ОРМАН RO-P       

 Испорука, уградња на зид и повезивање разводног ормана, 
израђеног од челичног лима, у степену заштите IP40.Орман је       
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снабдевен са вратима са цилиндар бравицом и сва опрема је 
уграђена у орман, осим прекидача и сигналних лампица, који су 
уграђени са предње старне на вратима. 

 Трополни гребенасти прекидач фиксне изведбе (1-0): 
- номиналне струје In=63А 
- номиналног напона 400V, 50Hz. 

ком 1   

 Једнополни аутоматски прекидач фиксне изведбе, номиналне струје 
6А, карактеристике окидања Б, номиналног напона 230В, 50Hz. 
Прекидна моћ 6 кА. 

ком 4   

 Једнополни аутоматски прекидач фиксне изведбе, номиналне струје 
10А, карактеристике окидања Б, номиналног напона 230В, 50Hz. 
Прекидна моћ 6 кА. 

ком 10   

 Једнополни аутоматски прекидач фиксне изведбе, номиналне струје 
16А, карактеристике окидања Б, номиналног напона 230В, 50Hz. 
Прекидна моћ 6 кА. 

ком 10   

 Двополни интегрисани Заштитни уређај диференцијалне струје 
(ЗУДС) и аутоматски осигурач, сличан типу 2p B16, струје реаговања 
AC 30mА. 

ком 10   

 Трополна изборна преклопка, за монтажу на врата ормана    (1-0-2) 
дупла 
- номиналне струје In=10А 
- номиналног напона 400V, 50Hz 

ком 1   

 Једнополни контактор 16А, са шпулном напона 230V АC. ком 1   
 Фоторелеј 16 А, у комплету са фотоћелијом ком 1   
 Мoнофазна утичница Un=230V, 50Hz, 16 А за монтажу на DIN шину. ком 1   
 Црвена  сигнална сијалица, присуства напона, Un=230V, 50Hz, 1,2W, 

за монтажу на вратима ормана ком 3   
 Сабирнички развод, редне стезаљке и ситни неспецифицирани 

материјал за повезивање и причврчћење елемената у разводном 
орману. 

kompl. 1   

 Све комплет монтирано, повезано, испитано и пуштено у рад 
са атестом и са једнополном шемом и шемом деловања у 
орману. 

ком 1   

         
43-05 РАЗВОДНИ ОРМАН RO-I       

 Испорука, уградња на зид и повезивање разводног ормана,       
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израђеног од челичног лима, у степену заштите IP40.Орман је 
снабдевен са вратима са цилиндар бравицом и сва опрема је 
уграђена у орман, осим прекидача и сигналних лампица, који су 
уграђени са предње старне на вратима. 

 Трополни гребенасти прекидач фиксне изведбе (1-0): 
- номиналне струје In=63А 
- номиналног напона 400V, 50Hz. 

ком 1   

 Једнополни аутоматски прекидач фиксне изведбе, номиналне струје 
6А, карактеристике окидања Б, номиналног напона 230В, 50Hz. 
Прекидна моћ 6 кА. 

ком 3   

 Једнополни аутоматски прекидач фиксне изведбе, номиналне струје 
10А, карактеристике окидања Б, номиналног напона 230В, 50Hz. 
Прекидна моћ 6 кА. 

ком 7   

 Једнополни аутоматски прекидач фиксне изведбе, номиналне струје 
16А, карактеристике окидања Б, номиналног напона 230В, 50Hz. 
Прекидна моћ 6 кА. 

ком 11   

 Двополни интегрисани Заштитни уређај диференцијалне струје 
(ЗУДС) и аутоматски осигурач, сличан типу 2p B16, струје реаговања 
AC 30mА. 

ком 10   

 МОнофазна утичница Un=230V, 50Hz, 16 А за монтажу на DIN шину. ком 1   
 Црвена  сигнална сијалица, присуства напона, Un=230V, 50Hz, 1,2W, 

за монтажу на вратима ормана ком 3   
 Сабирнички развод, редне стезаљке и ситни неспецифицирани 

материјал за повезивање и причврчћење елемената у разводном 
орману. 

kompl. 1   

 Све комплет монтирано, повезано, испитано и пуштено у рад 
са атестом и са једнополном шемом и шемом деловања у 
орману. 

ком 1   

         
43-06 РАЗВОДНИ ОРМАН RO-KUH       

 Испорука, уградња на зид и повезивање разводног ормана, 
израђеног од челичног лима, у степену заштите IP40.Орман је 
снабдевен са вратима са цилиндар бравицом и сва опрема је 
уграђена у орман, осим прекидача и сигналних лампица, који су 
уграђени са предње старне на вратима. 

      

 Трополни гребенасти прекидач фиксне изведбе (1-0): ком 1   
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- номиналне струје In=63А 
- номиналног напона 400V, 50Hz. 

 Једнополни аутоматски прекидач фиксне изведбе, номиналне струје 
6А, карактеристике окидања Б, номиналног напона 230В, 50Hz. 
Прекидна моћ 6 кА. 

ком 4   

 Једнополни аутоматски прекидач фиксне изведбе, номиналне струје 
10А, карактеристике окидања Б, номиналног напона 230В, 50Hz. 
Прекидна моћ 6 кА. 

ком 2   

 Једнополни аутоматски прекидач фиксне изведбе, номиналне струје 
16А, карактеристике окидања Б, номиналног напона 230В, 50Hz. 
Прекидна моћ 6 кА. 

ком 7   

 Tрополни аутоматски прекидач фиксне изведбе, номиналне струје 
16А, карактеристике окидања Б, номиналног напона 230В, 50Hz. 
Прекидна моћ 6 кА. 

ком 1   

 Четворополни интегрисани Заштитни уређај диференцијалне струје 
(ЗУДС) и аутоматски осигурач, сличан типу 4p C20, струје реаговања 
АC 300мА.  

ком 1   

 Напонски окидач за даљинско искључење за командни напон 
230VAC, са могућношћу монтаже на троплони растављач склопку. ком 1   

 Хаваријски печуркасти тастер номиналне струје 10А, 230V, 
једнополни, за уградњу на вратима ормана ком 1   

 МОнофазна утичница Un=230V, 50Hz, 16 А за монтажу на DIN шину. ком 1   
 Црвена  сигнална сијалица, присуства напона, Un=230V, 50Hz, 1,2W, 

за монтажу на вратима ормана ком 3   
 Сабирнички развод, редне стезаљке и ситни неспецифицирани 

материјал за повезивање и причврчћење елемената у разводном 
орману. 

kompl. 1   

 Све комплет монтирано, повезано, испитано и пуштено у рад 
са атестом и са једнополном шемом и шемом деловања у 
орману. 

ком 1   

         
43-07 РАЗВОДНИ ОРМАН RO-KОТL       

 Испорука, уградња на зид и повезивање разводног ормана, 
израђеног од челичног лима, у степену заштите IP55.Орман је 
снабдевен са вратима са цилиндар бравицом и сва опрема је 
уграђена у орман, осим прекидача и сигналних лампица, који су 
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уграђени са предње старне на вратима. 
 Трополни гребенасти прекидач фиксне изведбе (1-0): 

- номиналне струје In=40А 
- номиналног напона 400V, 50Hz. 

ком 1   

 Једнополни аутоматски прекидач фиксне изведбе, номиналне струје 
6А, карактеристике окидања Б, номиналног напона 230В, 50Hz. 
Прекидна моћ 6 кА. 

ком 5   

 Једнополни аутоматски прекидач фиксне изведбе, номиналне струје 
10А, карактеристике окидања Б, номиналног напона 230В, 50Hz. 
Прекидна моћ 6 кА. 

ком 3   

 Једнополни аутоматски прекидач фиксне изведбе, номиналне струје 
16А, карактеристике окидања Б, номиналног напона 230В, 50Hz. 
Прекидна моћ 6 кА. 

ком 1   

 Једнополни аутоматски прекидач фиксне изведбе, номиналне струје 
10А, карактеристике окидања Б, са 1 NC помоћним контактом, 
номиналног напона 230В, 50Hz. Прекидна моћ 6 кА. 

ком 4   

 Трополни моторно заштитни прекидач опсега термичког члана 0.4-
0.63 А, 8 A заштита кратак спој, са помоћним контактним блоком за 
предњу монтажу са 1NО контактом и са помоћним контактним 
блоком за бочну монтажу са 1НО+1НC контактима. 

ком 1   

 Трополни моторно заштитни прекидач опсега термичког члана 1,6-
2,5А, 33.5 A заштита кратак спој, са помоћним контактним блоком за 
предњу монтажу са 1NО контактом и са помоћним контактним 
блоком за бочну монтажу са 1НО+1НC контактима. 

kom 4   

 Фреквентни регулатор за контролу рада монофазних циркулационих 
пумпи сличан типу: ATV312H055M2 
variable speed drive ATV312 - 0.55kW - 1.4kVA - 
46W - 200..240 V- 1-фазно,Шнајдер. Фреквентни исоручити са 
хладњаком и филтером. У цену је укључено монтирање, 
програмирање и пуштање у рад. 

ком 3   

 Напонски окидач за даљинско искључење за командни напон 
230VAC, са могућношћу монтаже на троплони растављач склопку. ком 1   

 Хаваријски печуркасти тастер номиналне струје 10А, 230V, 
једнополни, за уградњу на вратима ормана ком 1   

 Трополна изборна преклопка, за монтажу на врата ормана    (1-0-2) 
дупла 
- номиналне струје In=10А 

ком 3   
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- номиналног напона 400V, 50Hz 
 Помоћни реле са четири преклопна контакта и подножјем, калем 

230V AC. kom 6   
 Трополни контактор 9А, 400V, 50Hz, са калемом за 230VAC и 

1NO+1NC контактом и додатним контактним блоком за предњу 
уградњу са 2NO контакта. 

kom 3   

 МОнофазна утичница Un=230V, 50Hz, 16 А за монтажу на DIN шину. ком 1   
 Црвена  сигнална сијалица, присуства напона, Un=230V, 50Hz, 1,2W, 

за монтажу на вратима ормана ком 14   
 Црвена  сигнална сијалица, присуства напона, Un=230V, 50Hz, 1,2W, 

за монтажу на вратима ормана ком 5   
 Сабирнички развод, редне стезаљке и ситни неспецифицирани 

материјал за повезивање и причврчћење елемената у разводном 
орману. 

kompl. 1   

 Све комплет монтирано, повезано, испитано и пуштено у рад 
са атестом и са једнополном шемом и шемом деловања у 
орману. 

ком 1   

      
44-00 СВЕТИЉКЕ     

 Овај део предмера и предрачуна обухвата: испоруку, монтажу и 
повезивање ниже описаних светиљки укључујући: 
- испорука монтажа и повезивање помоћу стезаљки на већ 
изведену инсталацију светиљке како је то описано у позицијама 
- постављање ЛЕД светиљке 
- прање, брисање и намештање на светиљке стаклене или 
пластичне кугле, звона или поклопца, који су саставни део 
светиљке 
- испитивање и стављање под напон 
кугле, звона или поклопца, који -замену свих светиљки које нсуе 
сабсутдаувнии сдпероа вснвиетиуљктеренутку 
техничког пријема инсталације 
Испорука и монтажа на месту означеном на цртежима на плафон 
или зид светиљке комплет са прибором за монтажу, грлом, 
предспојним справама и сијалицама одговарајуће снаге. 
Плаћа се испоручено и припремљено за исправан рад. 
Светиљке су по избору пројектанта ентеријера, а следећих   
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карактеристика: 
 Напомена: светиљке треба испоручити са свим потребим 

предспојним прибором (драјверима) и опремом за монтажу.     
      

44-01 Светиљка је еквивалентна типу Philips CoreLine RC127V 
LED36S/840 PSU W60L60 OC + RC125Z SMB W60L60 
Уградна/надградна светиљка израђена у LED технологији за опште 
осветљење простора. Кућиште и рефлектор светиљке су од челичног 
лима, обојено у белу боју. Оптика светиљке широкоснопна. Угао 
исијавања светлости светиљке 100 степени. Предвиђена за честа 
укључивања. Степен механичке заштите је IP20. Отпорност на удар 
је IK02, струјна класа I. Светиљка се испоручује у комплету са LED 
модулима са бојом светлости 4000К, индексом репродукције боје Ra 
већим од 80 и рамом за надградну монтажу.  Уједначеност боје, 
SDCM (0.38; 0.38) мањи од 3. Ефикасност мин 100lm/W, укупан 
иницијални флукс система је 3.600lm. Укупна снага система је 
максимално 36W. Коефицијент снаге минимум 0,9. Време за који 
светлосни флукс падне на 90% иницијалног флукса је 15.000 сати, 
док је време док падне на 80% 30.000 сати, а време док падне на 
70% 50.000 сати. Максимално један посто драјвера ће бити 
неисправно после 5.000 сати. Температурни опсег рада светиљки је 
од +10 до +40 степени целзијуса. Димензије светиљке су 597 x 597 
mm. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који 
важе за производе, да има CE знак.  

ком. 97   

44-02 Светиљка еквивалентна типу CoreLine Downlight DN130B 
LED20S/840 PSU PI6 WH 
Уградна светиљка типа даунлајтер широкоснопне оптике за 
осветљење мокрих чворова, израђена у LED технологији са једним 
светлосним извором. Угао исијавања извора 120 степени, угао 
исијавања светиљке 90 степени. Спољни пречник 216mm,  пречник 
исецања 200mm, док је максимална дубина светиљке 113mm. 
Кућиште светиљке је од поликарбоната обојено у белу боју, 
рефлектор светиљке од поликарбоната. Оптика од алуминијума. 
Протектор је од опалног поликарбоната (frosted). Степен механичке 
заштите је IP20,  отпорност на удар  IK02,  струјна класа I. Светиљка 
је опремљена са електричном предспојном справом.  Светиљка се 

ком. 46   



 

_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН ( 45/2018) | 120 од 209 

испоручује у комплету са LED модулима са бојом светлости 4000К,  
индексом репродукције боје Ra 80. Ефикасност светиљке мин 
95lm/W, укупан иницијални флукс система је 2100lm.  Укупна 
максимална снага система је 22W. Коефицијент снаге минимум 0,9. 
Светиљка има шестополни push-in конектор за лакшу монтажу, без 
отварања светиљки. Уједначеност боје, SDCM (0.38, 0.37) мањи од 5. 
Време за који светлосни флукс падне на 90% иницијалног флукса је 
15.000 сати, док је време док падне на 80% 30.000 сати, а време док 
падне на 70% 50.000 сати. Максимално један и по посто драјвера ће 
бити неисправно после 5.000 сати. Предвиђена за честа укључивања. 
Светиљка има могућност уградње на сензор покрета и сензор 
мерења нивоа светлости. Температурни опсег рада светиљки је од -
10 до +40 степени целзијуса. Светиљка има масу од око 0.7 kg. 
Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе 
за производе, да има CE знак..  

44-03  Светиљка еквивалентна типу Philips CoreLIne Waterproof 
WT120C LED40S/840 PSU L1200.  
Надградна водонепропусна широкоснопна светиљка израђена у LED 
технологији са једним LED извором, са заобљеним крајевима 
предвиђена за монтажу на плафон димензија 1250x87mm, за 
осветљење техничких просторија. Угао исијавања светиљке 110 
степени. Предвиђена за честа укључивања. Кућиште светиљке је од 
поликарбоната обојено у сиву боју, рефлектор од челичног лима, 
оптички блок и протектор су од поликарбоната. Степен механичке 
заштите је IP65,  отпорност на удар је IK08, струјна класа И. 
Светиљка се испоручује у комплету са LED модулима са бојом 
светлости 4000K, електронским предспојним уређајима и индексом 
репродукције боје Ра већим од 80. Светиљка има трополни push-in 
конектор за лакшу монтажу, без отварања светиљки. Уједначеност 
боје, SDCM (0.38; 0.38) мањи од 3,5. Ефикасност мин 111lm/W, 
укупан флукс система је 4.000lm. Укупна максимална снага система је 
36W. Коефицијент снаге минимум 0,9. Време за који светлосни флукс 
падне на 90% иницијалног флукса је 15.000 сати, док је време док 
падне на 80% 30.000 сати, а време док падне на 70% 50.000 сати. 
Максимално један посто драјвера ће бити неисправно после 5.000 
сати. Светиљка има могућност монтаже на сензор покрета и сензор 
мерења нивоа светлости. Температурни опсег рада светиљки је од -
20 до +35 степени целзијуса. Светиљка има масу од око 1,53 kg. 

ком. 14   
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Светиљка треба да буде усклађена са европским стандардом о 
сигурном и правилном раду, да има ENEC ознаку. Светиљка треба да 
је усклађена са европским директивама који важе за производе, да 
има CE знак. Светиљка треба да је усклађена са RоHS директивама о 
ограничењу употребе одређених опасних супстанци у електричној и 
електронској опреми. 

44-04 Светиљка еквивалентна типу  Philips CoreLine Wallmounted 
WL120V LED16S/840 PSU  WH. Надградна  светиљка са једним 
светлосним извором, израђена у LED технологији, предвиђена за 
монтажу на зид или плафон, кружног облика пречника 344 mm и 
дубине 120 mm. Кућиште светиљке је од композитног материјала, 
оптика од поликарбоната. Боја кућишта бела, RAL 9010. Протектор 
од опал UV стабилисаног поликарбоната.Оптика симетрична, угао 
исијавања извора 120 степени, исијавање светиљке 180 степени. 
Степен механичке заштите је IP65, отпорност на удар IK10, док је 
струјна класа I. Светиљка се испоручује у комплету са LED модулима 
са бојом светлости 4000K, електронским предспојним уређајима и 
индексом репродукције боје Ra 80. Предвиђена за честа 
укључивања. Ефикасност светиљке је минимум 67lm/W,  укупан 
иницијални флукс система је 1.600lm. Укупна максимална снага 
система је 24W.  Коефицијент снаге минимум 0,95. Светиљка има  
push-in конектор за лакшу монтажу, без отварања светиљки. 
Уједначеност боје, SDCM (0.38, 0.38) мањи од 5. Време за који 
светлосни флукс падне на 80% иницијалног флукса је 30.000 сати, 
док је време док падне на 70% 50.000 сати. Максимално један посто 
драјвера ће бити неисправно после 5.000 сати. Температурни опсег 
рада светиљки је од 0 до +25 степени целзијуса. Светиљка има масу 
од око 1,75 kg.  

ком. 13   

44-05 Светиљка за монтажу споља на фасади објекта у IP 54 мин слична 
типу EGLO LED ZIDNA LAMPA DESELLA 95098, 900lm, 3000 K, 25.000h, 
ливени Ал, бела, 1.3 кг, дубина: 115 мм, дужина 170 мм, ширина 215 
мм. 

ком. 4   

44-06 Светиљка слична типу TANGRAM HB2, 2 X FFF 2x8 /HB-C, 
360/340/95 мм, 5.5 кг, 8875 лм, 110 степени угао емитовања, 72 W. 
IP66 
 
ОПШТЕ Вишенаменски индустријски ЛЕД рефлектор предвиђен за 
висине монтаже веће од 6 м. Висока енергетска ефективност је 

ком. 9   
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обезбеђена оптичким компонентама и електрокомпонентама високе 
ефиксаности. 
ОПТИЧКИ ПРИБОР Жељени светлосни ефекат може се постићи 
одабиром тачно дефинисаног оптичког прибора из широког спектра 
расположивих сочива. 
УПРАВЉАЊЕ СВЕТЛОМ Избором одговарајућег предспојног прибора 
светиљка има могућност управљања 1-10В анологним димовањем, а 
путем ДАЛИ могуће је повезивање и управљање у систему 
централног управљања. Такође има могућност рада у аутономном 
режиму. 
КУЋИШТЕ Кућиште је направљено од комбинације алуминијумског 
лима са побољшаном отпорношћу на корозију и профила од 
екструдираног лима. Остали механички делови су направљени од 
прохрома. Завршна обрада: заштита епокси-полиестер прахом 
ситноструктурне текстуре. 

44-07 Противпанична светиљка са пиктограмом за монтажу на зид или 
плафон. Светиљку испоручити са пиктограмом и одговарајућом 
налепницом за правац евакуације или излаз. NiMH 2,2Ah / 4,8V , 24 
LED 1.5W, 120 lm, 230 -V, IP42. Кућиште од поликарбоната . 
Димензија 35.9 x 16.8 x 5.6 cm (д x ш x в). Тежина 0.77 kg. Светиљка 
се испоручује са сопственом батеријом, за аутономију рада од 3h. 
Светиљка слична типу:  O-SLED-AT-3H, Emerg. Light Sirios AT 24LEDs 
M 

ком. 21   

 ОПШТА НАПОМЕНА: ПРЕ НАРУЧИВАЊА СВЕТИЉКИ, 
ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА СА ПРОЈЕКТАНТИМА, СТРУЧНИМ НАДЗОРОМ 
И ИНВЕСТИТОРОМ ЈОШ ЈЕДНОМ УСАГЛАСИ ТИПОВЕ СВЕТИЉКИ. 
НАКОН ОБАВЉЕНОГ УСАГЛАШАВАЊА, ИЗВОЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА 
БЕСПЛАТНО ДОСТАВИ НА ОДОБРЕЊЕ ПО ЈЕДАН УЗОРАК ЗА СВАКИ 
ТИП СВЕТИЉКЕ. 

      

      
45-00 ПРЕКИДАЧИ - ГАЛАНТЕРИЈА     

      
45-01 Једнополни прекидач, 16 А, 230 В, 1 модул - (заједно са Монтaжна 

кутија фи 60 мм, Прирубница 2М ЕXP са стегачима, Склопка 
једнополна 16АX 250В~ ЕXP 1М, без тастера - 2 ком, Маска 2М ЕXP 
МЕТАЛИК, алуминијум, Тастер ЕXP 1М, бели - 2 ком) 

ком. 5   

45-02 Наизменични прекидач, 16 А, 230 В, 1 модул -  - (заједно са ком. 4   
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Монтaжна кутија фи 60 мм, Прирубница 2М ЕXP са стегачима, 
Склопка једнополна 16АX 250В~ ЕXP 1М, без тастера - 2 ком, Маска 
2М ЕXP МЕТАЛИК, алуминијум, Тастер ЕXP 1М, бели - 2 ком) 

45-03 Серијски прекидач - Сет за прекидаче за осветљење са 2 модула, 
који обухвата 2 једнополна прекидача (заједно са Монтaжна кутија 
фи 60 мм, Прирубница 2М ЕXP са стегачима, Склопка једнополна 
16АX 250В~ ЕXP 1М, без тастера - 2 ком, Маска 2М ЕXP МЕТАЛИК, 
алуминијум, Тастер ЕXP 1М, бели - 2 ком) 

ком. 10   

45-04 Једнополни прекидач у IP55, са свим потребним прибором за 
монтажу. ком. 10   

45-05 Сензор присутности, 16 А, 230 V, типа PIR. Могућност подешавања 
временске задршке. kom 3   

      
46-00 УТИЧНИЦЕ ГАЛАНТЕРИЈА     

      
46-01 Испорука, монтажа и прикључење уградних утичница 16А, 250V 

SЕТ1, комплет са одговарајућом инсталационом кутијом, носачем 
механизма и маском боје по избору ентеријера: 

      

 Монофазне шуко прикључница  са заштитом од додира  
16A; 250V, IP20,  IEC 60884-1 kom 29   

         
46-02 Испорука, монтажа и прикључење уградних утичница 16А, 250V 

SЕТ2, комплет са одговарајућом инсталационом кутијом, носачем 
механизма и маском боје по избору ентеријера: 

      

 Монофазне шуко прикључница 16A; 250V, IP20,  kom 6   
         

46-03 Испорука, монтажа и прикључење уградних утичница 16А, 250V 
SEТ3, комплет са одговарајућом инсталационом кутијом, носачем 
механизма и маском боје по избору ентеријера: 

      

 Монофазне шуко прикључница 16A; 250V, IP20,  kom 7   
         

46-04 Испорука, монтажа и прикључење уградних утичница 16А, 250V SЕТ 
4 комплет са одговарајућом инсталационом кутијом, носачем 
механизма и маском боје по избору ентеријера: 

      

 2x Монофазне шуко прикључница 16A; 250V, IP20,  kom 2   
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46-05 Испорука, монтажа и прикључење уградних утичница 16А, 250V 

SЕТ5, комплет са одговарајућом инсталационом кутијом, носачем 
механизма и маском боје по избору ентеријера: 

      

 3x Монофазне шуко прикључница 16A; 250V, IP20,  kom 8   
         

46-06 Испорука, монтажа и прикључење уградних утичница 16А, 250V SЕТ 
6, комплет са одговарајућом инсталационом кутијом, носачем 
механизма и маском боје по избору ентеријера: 

      

 Монофазна шуко прикључница 16A; 250V, IP20, kom 9   
         

46-07 Испорука, монтажа монофазне надградне утичнице SЕТ К1 са  
поклопцем, 2P+Е, 16А,250V IP54 степен заштите kom 2   

         
46-08 Испорука, монтажа трофазне надградне утичнице SЕТ К2 са  

поклопцем, 2P+Е, 16А,400V IP54 степен заштите kom 1   
         
 ОПШТА НАПОМЕНА: ПРЕ НАРУЧИВАЊА ГАЛАНЕТЕРИЈЕ, ИЗВОЂАЧ ЈЕ 

ДУЖАН ДА СА ПРОЈЕКТАНТИМА, СТРУЧНИМ НАДЗОРОМ И 
ИНВЕСТИТОРОМ, ЈОШ ЈЕДНОМ 
УСАГЛАСИ ТИПОВЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ. НАКОН ОБАВЉЕНОГ 
УСАГЛАШАВАЊА, ИЗВОЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА БЕСПЛАТНО ДОСТАВИ 
НА ОДОБРЕЊЕ ПО ЈЕДАН УЗОРАК ЗА СВАКИ ТИП 
УТИЧНИЦЕ ИЛИ ПРЕКИДАЧА. 

      

      
47-00 УЗЕМЉИВАЧ     

      
47-01 Испорука и постављање проводника за уземљивач тип   90701, 

(Hermi) израђен од нерђајућег челика  30x3,5mm пун пресек., у 
ископаном земљаном рову. 

m 250   

47-02 Набавка и уградња контактног елемента тип KON 01 50422 (Hermi), 
за настављање проводника уземљивача и повезивање земљовода.  ком. 55   

47-03 Испорука и постављање траке за земљовод (спусни проводници и 
олучне цеви) тип  Rf 90701, (Hermi) од нерђајућег челика  30x3,5mm 
пун пресек. 

m 35   
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48-00 ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА     

 Овим предмером обухваћена је испорука и уградња комплетног 
материјала и квалитетну израду. Сви радови морају бити урађени у 
складу са важећим прописима. Уграђени материјал мора бити 
првокласног квалитета и мора одговарати важећим стандардима. 
Радови морају бити изведени са стручном радном снагом у 
потпуности према важећим прописима за предметне радове.Сва 
евентуална оштећења на свим изведеним радовима морају се 
отклонити о сопственом трошку. Комплетна инсталација мора бити 
испитана и пуштена у функционалан погон. 
   

  

      
48-01 Набавка, испорука и монтажа Al жица ø10mm на одговарајућим 

носачима, сл.типу АH2, HERMI. m 480   
48-02 Набавка, испорука и монтажа носача Al жице ø10mm за монтажу на 

цреп, сл.типу SОN 12А, HERMI kom. 250   
48-03 Набавка, испорука и монтажа носача Al жице ø10mm за монтажу на 

слеме, сл.типу SОN 02, HERMI kom. 65   
48-04 Набавка и монтажа штапне хватаљке на крову сл. Типу LОP 02 Al 

Ø16/10mm.  kom. 2   
48-05 Набавка, испорука и монтажа укрсног елемента за Аl жицу ø10mm, 

сл.типу  КОN 04, HERMI kom. 80   
48-06 Набавка, испорука и монтажа кутија за мерно-испитни спој (МRS) у 

фасади објекта. kom. 17   
48-07 Набавка, испорука и монтажа елемента за спој Аl жице ø10mm и Fе 

Инокс траке 30x3.5mm, сл.типу  KON 02, HERMI. kom. 17   
48-08 Набавка, испорука и монтажа елемента за спој АЛ жице ø10mm и 

олучних вертикала, сл.типу  KОN 10, HERMI. kom. 9   
48-09 Детаљан визуелан преглед инсталације и примопредаја уз записник, 

мерење отпора уземљења и издавање атеста.  paušal. 1   
48-10 Набавка и монтажа механичке заштите за заштиту траке од тротоара 

до мерног споја металним Л профилом 40x40мм  дужине 1,7м према 
SRPS N.B4. 913. 

kom 17   

      
49-00 ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА     
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49-01 Набавка, испорука и сабирнице за изједначење потенцијала SIP, са 

бакарном шином 10x10mm, са носачима и поклопцем, за 
прикључење 7 проводника округлог пресека 2,5-25mm2, 2 
проводника  25-95mm2 и једне траке 30x4mm. Одговарајућих 
карактеристика као OBO Betterman 1801 VDE.  Комплет са 
повезивањем на темељни уземљивач. 

ком. 3   

49-02 Водови за изједначење потенцијала изведени каблом Н2XH-Ј 
1x16мм2 са папучицом на оба краја, повезани помоћу завртња са 
еластичном подлошком, дужине 0,5м, на металну конструкцију 
регала, машинских канала и друге металне масе. На местима 
рачвања користити месингане спојнице са два завртња. 

ком. 50   

49-03 Израда допунског изједначења потенцијала у просторији котларнице, 
траком Fe/Ze 25x4, положеном по зиду на потпорама за зид. Трака се 
повезује на уземљивач преко SIP-а. Поставља се: 

      

49-031 трака FeZn 25x4mm m 30   
49-032 укрсни комад  SRPS N.B4.936 ком. 10   
49-033 укрсни комад SRPS N.B4.925 C ком. 30   
49-034 укрсни комад SRPS N.B4.925 D ком. 1   
49-035 премошћење металних врата Cu плетеницом 16mm2        дужине 

0.5m ком. 6   
49-036 заваривање траке за металне масе ком. 5   
49-04 Водови за изједначење потенцијала изведени каблом Н2X-J 1x4мм2 

са папучицом на оба краја, повезани помоћу завртња са еластичном 
подлошком, дужине 0,5м, на металне масе у тоалетима. На местима 
рачвања користити месингане спојнице са два завртња. 

m 50   

      
410-00 ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ИНВЕСИТОТРУ     

      
410-01 Након завршеног рада на извођењу напред наведених инсталација 

извођач радова је дужан извршити:       
 - крпљење зидова на местима пролаза инсталација       
 -отклањање евентуалних техничких и естетских грешака изведених 

инсталација у објекту        
 - чишћење просторија од шута и одношење истог ван објекта paušal 1   
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410-02 Мерење електричних величина:       

  - отпора уземљивача       
  - отпор изолованости каблова ниског напона       
  - отпор петље       
  - ефикасност заштите од ел. uдара       
  - изједначење потенцијала металних маса у објекту       
  - изједначење потенцијала металних маса у куптилима       
  - непрекидност прихватних и спусних водова       
  - отпор громобранског уземљивача на мерним спојевима paušal 1   
         
 Напомена: Ако се при испитивању искаже неусаглашеност са 

одговарајућим одредбама и прописима, испитивања се морају 
поновити после исправљања уочених грешака. 

      

         
410-03 Након извршених мерења извођач ће направити протокол и 

доставити Инвеститору све потребне атесте уз оверу добијених 
вредности. 

      

 За све изведене радове и уграђени материјал који је сам набавио за 
потребе извођења ове инсталације извођач радова је обавезан дати 
писмену гаранцију у складу са важећим прописима СРПС-а и 
постојећим уговореним обавезама. 

      

 Издавање свих потребних упутстава за касније одржавање је такође 
обавеза извођача.       

   paušal 1   
410-04 Пројекат  изведеног стања на основу овереног примерка снимљеног 

за време израде инсталација. Пројекат мора садржати све измене 
које су настале за време извођења и мора бити оверен званичним 
печатом радне организације која је извела потребна снимања као и 
од стране Инвеститора. 

      

 За време монтаже обавезно унети све измене у један примерак 
елабората. Измене морају бити оверене од стране извођача и 
надзорног органа. 

      

 Пројекат изведеног објекта електричних инсталација извести у 3 paušal 1   
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укоричена примерка и једну копију на CD диску у активном програму 
у којем је и изведен и у PDF формату. 

         
410-05 Организација и завршетак градилишта  paušal 1   

      
40-00 УКУПНО:     

      
  РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ     

41-00 ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ     
42-00 ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД     
43-00 РАЗВОДНИ ОРМАН     
44-00 ОСВЕТЉЕЊЕ     
45-00 ПРЕКИДАЧИ - ГАЛАНТЕРИЈА     
46-00 УТИЧНИЦЕ ГАЛАНТЕРИЈА     
47-00 УЗЕМЉИВАЧ     
48-00 ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА     
49-00 ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА     

410-00 ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ИНВЕСИТОТРУ     
       

40-00 УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ     
 ПДВ (20 %)     
 УКУПНО СА ПДВ     
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50-00 PREDRAČUN RADOVA NA IZRADI IGRALIŠTA MALIH SPORTOVА     

      
51-00 PRIPREMNI RADOVI     

      
51-10 GEODETSKO OBELEŽAVANJE     
51-11 Izvršiti obeležavanje površina preko detaljnih tačaka situacionog i 

nivelacionog plana datih u projektu (X,Y,Z) koordinate. Tačke je potrebno 
obeležiti u apsolutnom koordinatnom sistemu prema podacima iz 
projekta.Navedeni rad podrazumeva I potrebnu kontrolu u toku izvođenja 
radova     

  

 Obračun po m2 m2 649,08   
      

52-00 ZEMLJANI  RADOVI     
      

52-10 ISKOP MATERIJALA SA BANKINA     
52-11 Pozicija obuhvata iskop postojeće kolovozne konstrukcije  iz samog trupa 

igrališta  rovokopačem u prosečnom sloju d=40 cm I u postojećoj površini 
sadašnjeg igrališta radi "uklapanja nivelete" i izrade nove kolovozne 
konstrukcije   u svemu prema poprečnim profilima iz projekta  sa 
utovarom I odvozom na deponiju do 3km :plaća se po m3  u samoniklom 
stanju u svemu prema dokaznici iskopa..      

  

 Obračun po m3 m3 195,72   
52-20 IZRADA POSTELJICE        
52-21 Mašinsko ravnanje i planiranje podloge igrališta na delu izvršenog iskopa 

radi zamene materijala ,pozicija I obuhvata valjanje posteljice     putem 
dopunskog sabijanja i finog  planiranja odgovarajućom  mehanizacijom.        

  

 Obračunava se i plaća po m2 pripremljene posteljice m2 649,08   
      

53-00 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA     
53-10 Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata frakcija 

0/31,5 prosečne debljine  d=10 cm, i 0/63 mm  , prosečne debljine 
d=25cm. Izrađuje se prema tehničkim uslovima datim u projektu. Plaća 
se po m3 ugrađenog i nabijenog sloja.  Pozicija obuhvata nabavku,     

  



 

_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН ( 45/2018) | 130 од 209 

prevoz i ugrađivanje materijala.U svemu prema poprečnim profilima iz 
projekta  i iskazu kubatura masa 

 drobljeni kameni agregat 0/31.5 mm m3 64,91   
 drobljeni kameni agregat 0/63 mm m3 163,89   

53-11 IZRADA HABAJUĆEG  SLOJA OD ASFALT BETONA AB 11s  d=6cm       
 Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, razastiranje, ugradnju i 

zbijanje asfaltne mešavine po vrućem postupku od mineralnog materijala 
i bitumena u jednom sloju konstantne debljine d= 6cm odnosno prema 
kotama, dimenzijama i eventualnim posebnim zahtevima  datim u 
projektu     

  

 Obračun po m2 ustvarno ugrađenog asfalta m2 649,08   
      
 SVEGA RADOVI  (bez PDV-a)       
      
 SVEGA RADOVI  (sa  PDV-om)       
      
      

60-00 МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ     
      

61-00 ГРЕЈНА ТЕЛА     
      

61-01 Набавка, испорука и уградња алуминијумских чланкастих радијатора 
типа "Bergen RA+600", произвођач Липовица са редукцијским 
спојницама и дихтунзима 1", прикључцима 1"/1/2" и чеповима 1" или 
одговарајући. Радијатори морају у потпуности да покривају топлотне 
губитке просторија и морају да имају приложене оверене атесте по 
стандарду. 

  537 

  

 "Bergen RA+600" ком. 537   
61-02 Набавка, испорука и уградња конзола за ношење алуминијумских 

радијатора са одбојником. 
гар. 51   

61-03 Набавка, испорука и уградња термостатских сетова (радијаторски 
вентил + термо главa), са двоструком регулацијом, произвођач 
"IVAR" или одговарајући, комплетно са израдом веза за грејна тела 
према SRPS M. C5.010 и SRPS M. C5.525  величине DN 15 ( ½ “). 

ком. 51 
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61-04 Набавка, испорука и уградња угаоних радијаторских затварајућих 
навијака са двоструком регулацијом, произвођач "IVAR" или 
одговарајући,  комплетно са израдом веза за грејна тела према SRPS 
M. C5.010 , SRPS M. C5.525  SRPS M. B6.812 величине  DN 15 ( ½ “). 

ком. 51 

  

61-05 Набавка, испорука и уградња радијаторских одваздушних славина на 
кључ величине DN 15 ( ½ “) 

ком. 51   
61-06 Набавка, испорука и уградња лоптастих славина за пуњење и 

пражњење са поклопцем и ланчићем величине DN 15 ( ½ “) 
ком. 11   

61-07 Набавка, испорука и уградња аутоматских одзрачних лончића са 
неповратним вентилом величине DN 15 ( ½ “) 

ком. 16   
 УКУПНО ГРЕЈНА ТЕЛА     
      

62-00 ЦЕВНА МРЕЖА И ФИТИНГ     
      

62-01 Набавка, испорука и уградња бешавних цеви за грејање притиска до 
6 бара прем SPRS EN 10220:2005 следећих димензија: 

      
  Ф 60,3 x 2,9 mm (2") у шипци m 42   
  Ф 48,3 x 2,8 mm (6/4") у шипци m 48   
  Ф 42,4 x 2,8 mm (5/4") у шипци m 130   
  Ф 33,7 x 2,6 mm (1") у шипци m 84   
  Ф 26,9 x 2,6 mm (3/4") у шипци m 90   
  Ф 21,3 x 2,0 mm (1/2") у шипци m 426   
    820   

62-02 Фитинг-фазонски комади за спајање цеви (лукови, колена, Т комади, 
рачве, шелне, носачи, конзоле, редуцири, спојнице, заобилазни 
лукови и остало), материјал за међусобно спајање  цеви и спајање са 
осталим елементима инсталације. Обрачунава се  60 % од цене цеви 
(Позиција Б.1). 

 

0,6   

62-03 Набавка, испорука  и уградња предизолованих цеви EN 253, радна 
цев од бешавног челика према SRPS EN 10220, димензија 
DN65/60,3мм у "PE" цеви димензија 140х2,9 мм са изолацијом од 
полиуретанске пене и са материјалом за изолацију спојева. 

m 78   

62-04 Набавка, испорука  и уградња предизолованих лукова 900 EN 253, 
радна цев од бешавног челика према SRPS EN 10220, димензија 
DN65/76,1мм у "PE" цеви димензија 140х2,9мм са изолацијом од 

ком. 8   
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полиуретанске пене и са материјалом за изолацију спојева. 
62-05 Набавка, испорука  и уградња заптивног гуменог елемента за 

пролазак кроз зид у складу са EN 488, за предизоловану цев DN65, 
димензија унутрашњег пречника 140мм. 

ком. 2   

62-06 Набавка, испорука  и уградња предизолованих T рачве 900 EN 253, 
радна цев од бешавног челика према SRPS EN 10220, димензија 
DN65/76,1x2,9мм у "PE" цеви димензија 140х2,9мм са изолацијом од 
полиуретанске пене и са материјалом за изолацију спојева. 

ком. 2   

62-07 Набавка, испорука  и уградња предизолованих редукција EN 253, 
радна цев од бешавног челика према SRPS EN 10220, димензија 
76,1/60,3мм у "PE" цеви димензија 160х3мм са изолацијом од 
полиуретанске пене и са материјалом за изолацију спојева. 

ком. 4   

62-08 Набавка, испорука  и уградња предизолованих цеви EN 253, радна 
цев од бешавног челика према SRPS EN 10220, димензија 
DN50/60,3мм у "PE" цеви димензија 125х2,6 мм са изолацијом од 
полиуретанске пене и са материјалом за изолацију спојева. 

m 66   

62-09 Набавка, испорука  и уградња предизолованих лукова 900 EN 253, 
радна цев од бешавног челика према SRPS EN 10220, димензија 
DN50/60,3мм у "PE" цеви димензија 125х2,9мм са изолацијом од 
полиуретанске пене и са материјалом за изолацију спојева. 

ком. 4   

62-10 Набавка, испорука  и уградња предизолованог непокретног ослонца 
према EN448, радна цев од бешавног челика према SRPS EN 10220, 
димензија плоче 250мм, дебљина плоче 20мм, димензија 
DN65/76,1мм у "PE" цеви димензија 140х2,9мм са изолацијом од 
полиуретанске пене и са материјалом за изолацију спојева. 

ком. 2   

62-11 Набавка, испорука  и уградња предизолованог непокретног ослонца 
према EN448, радна цев од бешавног челика према SRPS EN 10220, 
димензија плоче 250мм, дебљина плоче 20мм, димензија 
DN50/60,3мм у "PE" цеви димензија 125х2,9мм са изолацијом од 
полиуретанске пене и са материјалом за изолацију спојева. 

ком. 2   

62-12 Чишћење и бојење цевне мреже у објекту основном бојом у једном 
премазу и бојом отпорном на повишене температуре у два премаза. m 950   

62-13 Набавка, испорука и уградња изолације са минералном вуном 
дебљине 5cm у облози од AL лима дебљине 0.7mm за цевну мрежу у 
котларници. 

m2 12   

62-14 Набавка, испорука и уградња антифриза за цетрално грејање на бази 
моноетилен гликола за мешање са грејним флуидом у одговарајућем лит. 750   
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односу. 
 УКУПНО ЦЕВНА МРЕЖА И ФИТИНГ     
      

63-00 МРЕЖНА АРМАТУРА И КОТАО     
      

63-01 Набавка, испорука и уградња запорног вентила DN65; PN6 са 
прирубницама и контра прирубницама и материјалом за спајање 
(вијак, навртка, подлошка, дихтунг). 

ком. 
12   

63-02 Набавка, испорука и уградња запорног вентила DN40; PN6  са 
прирубницама и контра прирубницама и материјалом за спајање 
(вијак, навртка, подлошка, дихтунг). 

ком. 
4   

63-03 Набавка, испорука и уградња запорног вентила DN32; PN6  са 
прирубницама и контра прирубницама и материјалом за спајање 
(вијак, навртка, подлошка, дихтунг). 

ком. 
4   

63-04 Набавка, испорука и уградња хватача нечистоће коси DN65 PN6  са 
прирубницама и контра прирубницама и материјалом за спајање 
(вијак, навртка, подлошка, дихтунг). 

ком. 
1   

63-05 Набавка, испорука и уградња косог балансног навојног вентила типа 
"Stromax-4017M", DN40 PN6 , произвођач "Herz" или одговарајући. 

ком. 2   
63-06 Набавка, испорука и уградња трокраког мешног вентила DN40; PN6, 

серије 611, произвођач "HERZ" или одговарајући. Карактеристике 
мешног вентила: називни пречник DN40, називни питискак PN6, 
температура флуида 10-1100C,  Kvs=30м3/h. 

ком. 

1   

63-07 Набавка, испорука и уградња термоманометра опсега                  0-
10bar; 0-1200C 

ком. 6   
63-08 Набавка, испорука, уградња и пуштање у рад котла на пелет "PNG 

110“ – снаге 110kw, у комплету са гориоником "ELMEC B-Two" - снаге 
100 do 200kw, аутоматиком са сензорима за управљање радом котла, 
дозером и силосом за пелет запремине 370 литара, произвођач 
„РODVIS“, Књажевац, или одговарајући, или одговарајући. Димензије 
котла 1032х1413х1171мм. 

ком. 1   

63-09 Набавка, испорука и уградња циркулационе пумпе са фреквентном 
регулацијом "GRUNDFOS MAGNA3 50-120  F 280" са прирубницама 
или одговарајућа. Карактеристике пумпе су: уградбена дужина 
280mm, максимални напор пумпе 120dm, масени  проток пумпе 
4,271m3/h, снага пумпе од  20-498W, напон 230v, 50Hz, IP 42 

ком. 2   
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заштита. 
63-10 Набавка, испорука и уградња циркулационе пумпе са фреквентном 

регулацијом "GRUNDFOS MAGNA3 50-60   F 280" са прирубницама или 
одговарајућа за заштиту хладног краја. Карактеристике пумпе су: 
уградбена дужина 280mm, максимални напор пумпе 60dm, масени  
проток пумпе 1,708m3/h, снага пумпе од  21-403W, напон 230v, 50Hz, 
IP 42 заштита. 

ком. 1   

63-11 Набавка, испорука и уградња самостојеће експанзионе посуде са 
гуменом мембраном запремине V=150 литара, тип "ERCE 250 lit.", 
произвођач "ELBI" или одговарајућа. 

ком. 1   

63-12 Набавка, испорука и уградња челичног акумулатора топле воде 
запремине V=1500 литара са изолацијом од полиуретана дебљине 
100мм, радни притисак 3 бара, температура 950Сса сигурносним 
вентилом, спољним термоиндикатором, прикључцима за улаз излаз 
воде, отвором за чишћење, ел. грејач и др. Димензије акумулатора 
топлоте Ф1250х2530мм.  

ком. 1   

63-13 Набавка, испорука и уградња вентила сигурности са опругом 
називног пречника DN35 и PN6. ком. 1   

63-14 Набавка, испорука и уградња одзрачних лончића за уградњу на 
главни потисни и повратни вод у котларници димензија 
Ф60,3х2,9х200mm. 

ком. 2   

63-15 Набавка, испорука и уградња прохромског двоплашног димњака за 
одвођење продуката сагоревања пречника Ф300mm и висине 9 
метара, са коленом од 450 димњачом за прикључак развијене дужине 
до 1500мм и елементима за монтажу (спојнице, држачи, дно за 
испуст кондензата, конусни завршетак и др.), термоизолациjом од 
керамичке вуне минималне дебљине 25мм и облогом од прохрома са 
комплетним материјаом за уградњу тип "ICS 25 model 1" или 
одговарајући. 

m 9   

63-16 Набавка, испорука и уградња помоћне челичне конструкције за 
стабилизацију димњака у складу са препоруком произвођача за ту 
врсту и димензије димњака (челичне кутијасте цеви, флах гвожђе, 
анкери и др.). 

ком. 1   

63-17 Набавка, испорука и уградња алуминијумских противкишних 
покретник жалузина димензија 400х600mm које се уграђују у 
вратима котларнице и у зиду котларнице на 300mm од плафона ради 
вентилације котларнице. 

ком. 2   
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 МРЕЖНА АРМАТУРА И КОТАО     
      

64-00 ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ     
      

64-01 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   су:     
 - радови на обезбеђењу градилишта     
 - припрема магацина за алат и материјал     
 - упознавање са објектом и пројектом     
 премеравање и трасирање инсталација     
  усклађивање појединих фаза радова из прој. документације  0,03   

64-02 ЗАВРШНИ РАДОВИ   су они који се врше да би се објекат 
припремио за технички пријем  а то су:     

  - хидрауличке пробе и балансирање цевне мреже     
 - пробни рад и подешавање инсталација     
 - израда пројекта изведеног стања        
 - израда упутства за руковање и одржавање     
 - примопредаја     
 - обука руковаоца      
 - коначни обрачун по добијању употребне дозволе од 

позиција 
61-00+62-
00+63-00  

  

64-03 ИСПИРАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ и израда записника о испирању са 
потписима одговорних лица. од 

позиција 
61-00+62-
00+63-00  

  

64-04 Израда пројекта изведеног стања од стране лиценцираног 
пројектанта. ком. 1   

 УКУПНО ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ     
      

65-00 ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА     
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65-01 Ситни грађевински радови на вођењу цеви (продори кроз зидове, 

подове, таванице, поново крпљење, малтерисање и глетовање око 
цеви и др.). пауш. 

1   

65-02 Грађевински радови машинског и ручног ископа канала за топловод, 
дубине 800мм и ширине 400мм, са затрпавањем канала и са 
враћањем површина у претходно стање (травњак 60% и бетон 40% 
од укупне дужине канала). 

m 100   

65-03 Пратећи електро радови (повезивање циркулационих пумпи, 
горионика на пелет, изједначавање потенцијала и др.). ком. 1   

 УКУПНО ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА     
      

60-00 РЕКАПИТУЛАЦИЈА МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ     
61-00 ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР     
62-00 ЦЕВНА МРЕЖА И ФИТИНГ     
63-00 МРЕЖНА АРМАТУРА И КОТАО     
64-00 ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ                   
65-00 ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА     

 УКУПНО без ПДВ-а     
 УКУПНО са ПДВ-ом од 20%     
      
      
      

70-00 ХИДРАНСКА МРЕЖА     
      

70-01 Машински и ручни ископ земље 3.категорије за инсталације спољашње 
хидранске мреже са одлагањем земље на страну,како би се касније део исте 
земље насуо у ров,а део одвезао на депонију до 15 км. 
Обрачун по м3. m3 40 

  

70-02 Набавка и насипање  песка у ров за хидрантску мрежу, Д=20цм. Испод и 
преко постављених цеви насути песак. Посебну пажњу обратити на 
насипање песка око цеви. Песак насути и пажљиво набити у слојевима, 
дрвеним набијачима.                                                                                                        
Обрачун по м3 набијеног песка. m3 15 
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70-03 Машинско насипање рова земљом. Земљу која је предходно ископана 
вратити у ровове и насипати у слојевима од 50цм, уз обавезно квашење 
водом, и набити до потребне збијености. За насипање користити земљу, 
депоновану приликом ископа .                                                                             
Прорачун по м3. m3 40 

  

70-04 Утовар и одвоз вишка земље на депонију удаљену до 15 км.                 
Обрачун по м3 m3 15   

70-05 Набавка и монтажа полиетиленских водоводних цеви ( ХДПЕ) за спољну 
хидранску мрежу, пречника Ø 110, у рову, заједно са фазонским комадима, 
материјалом за спајање и обавезном префабрикованом термо-изолацијом 
цеви од екструдираног полиетилена, која приликом горења не ослобађа 
отровне гасове, Д=9мм, 13мм или 20мм, до -15 степени Целзијусових. 
ПОставити само исправне цеви и фазонске комаде, који имају атесте, а за 
притисак до 10 бара. По завршеној монтажи хидрантске мреже исту 
испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе сви неопходни 
вентили, као и термо-изолација цеви.                                                             
Обрачун по м1 цеви. m 70 

  

70-06 Набавка и монтажа полиетиленских водоводних цеви ( ХДПЕ) за спољну 
хидранску мрежу, пречника Ø 75, у рову, заједно са фазонским комадима, 
материјалом за спајање и обавезном префабрикованом термо-изолацијом 
цеви од екструдираног полиетилена, која приликом горења не ослобађа 
отровне гасове, Д=9мм, 13мм или 20мм, до -15 степени Целзијусових. 
Поставити само исправне цеви и фазонске комаде, који имају атесте,за 
притисак до 10 бара. По завршеној монтажи хидрантске мреже исту 
испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе сви неопходни 
вентили, као и термо-изолационе цеви.                                                          
Обрачун по м1 цеви. m 8 

  

70-07 Набавка  и  монтажа поцинкованих водоводних цеви за спољну 
хидранстску мрежу, пречника Ø 65, у рову, заједно са фазонским комадима, 
материјалом за спајањем и обавезном префабрикованом термо-изолацијом 
цеви од екструдираног полиетилена, која приликом горења  не ослобађа 
отровне гасове. Цеви изоловати против смрзавања и корозије. Извршити 
прелаз из ПЕХД цеви на поцинковане. Поставити само исправне цеви  и 
фазонске комаде, који имају атесте, за притисак од 10 бара. По 
завршенојмонтажи хидрантске мреже исту и питати на притисак и  
сачинити записни. У цену улазе сви неопходни вентили, као и термо 
изолација цеви.                                                                                                        
Обрачун пом1 цеви. m 7 

  

70-08 Набавка и монтажа  поцинкованих водоводних цеви за унутрашњу m 12   
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хидрантску мрежу, пречника Ø 52, за снабдевање последњих хидраната по 
вертикали, заједно са фазонским комадима и материјалом за спајање, као и 
адекватном термо-изолацијом која приликом горења не ослобађа отровне 
гасове. Цеви изоловати против смрзавања и корозије. Поставити само 
исправе цеви и фазонске комаде, који имају атесте, за притисак до 10 бара. 
По завршеној монтажи хидрантске мреже исту испитати на притисак и 
сачинити записник. У цену улазе сви неопходни вентили.                          
Обрачун по м1 цеви. 

70-09 Набавка и монтажа зидног хидранта(надзидни) са прикључком. Метални 
ормарић димензије 50*50 причврстити по детаљу. У ормарићу испоручити 
хидрантни вентил, црево дужине 15м и млазницу.                                        
Обрачун по комаду хидранта. 
 ком 3 

  

70-10 Набавка и монтажа надземног хидранта заједно са орманом са опремом за 
надземни хидрант, са прикључком, пречника Ø 80. Стојећи метални 
ормарић димензија 1080*564*252 мм причврстити према нормама и 
стандардима. У ормарићу испоручити хидрантски вентил, 3 комада црева 
пречника 52 мм  дужине са спојницама, 2 млазнице 52мм, 1 кључ за 
надземни хидрант, 1 кључ АБЦ и 1 кључ Ц.                                                      
Обрачун по комаду хидранта. ком 2 

  

70-11 Набавка , транспорт и уградња ливено гвоздених фазонских комада, заједно 
са заптивним спојеним елементима.    Обрачун је по комаду,монтираног 
фазонског дела.   

  

 Мултиџоинт полуспојка ПЕ цеви Ø110      
ком 

              
2,00    

 Огранак са прирубницама ДН 100/100          
ком 

              
4,00    

 Огранак са прирубницама ДН 100/80         
ком 

              
2,00    

 Пљоснати засун са гуменим клином за НП 16  100           
ком 

              
2,00    

 Телекопска гарнитура и округла улична гарнитура и округла        
ком 

              
2,00    

 Пљоснати засун са гуменим клином           
ком 

              
2,00    

 Н  комад ДН80      
ком 

              
2,00    

 Неповратни вентил ДН 100  
ком 

              
5,00    
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 Џ комад  ДН 100            
ком 

              
2,00    

70-12 Набавка , транспорт и уградња ливено гвоздених фазонских комада, заједно 
са заптивним спојеним елементима.    Обрачун је по комаду,монтираног 
фазонског дела.   

  

 Туљак са слободном прирубницом ДН 110        
ком 

              
4,00    

 Туљак са слободном прирубницом ДН 90        
ком 

              
4,00    

 Туљак са слободном прирубницом ДН 63        
ком 

              
4,00    

 ПЕ Т комад  НД 110/80            
ком 

              
4,00    

 ПЕ лук НД80             
ком 

              
4,00    

                                                      Бетонирање анкернких блокова бетоном МБ-
20 Б=01м3/ком обрачун по м3 уграђеног бетона              m3 

              
3,00    

70-13 Набавка, транспорт и монтажа постројења за повишење притиска у 
хидратној мрежи. Постојање следећих карактеристика (радна + резервна) 
Q=10 л/сек и Н=19.01, тип Pedrollo Ppp CP 230A-2(димензије једна пумпа 
дужине 505 мм, ширине 250мм, висине 328мм, тежине 46 кг, снаге 2*5,5 
kW , улаз/излаз 2") или други произвођач истих хидрауличних 
карактеристика.   

  

             
ком 

              
1,00    

 Т-комад 100/50             
ком 

              
3,00    

 Пропусно испусни вентил Ø50 (2")              
ком 

              
2,00    

 Лук 90-Ø50 (2")            
ком 

              
2,00    

 Неповратни вентил 2"            
ком 

              
1,00    

      
 УКУПНО ХИДРАНСКА МРЕЖА     
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 ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ОШ СВЕТА 
МИХАЈЛОВИЋ, БУРОВАЦ   

  

      
1 ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ     
2 КОТЛАРНИЦА НА ПЕЛЕТ     
3 ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ     
4 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ     
5 ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ     
6 МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ     
7 ХИДРАНТСКА МРЕЖА     

 
 
УКУПНО: _____________________ДИНАРА БЕЗ ПДВ-а 
 
 

     _____________________ ДИНАРА СА ПДВ-ом 
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ОШ Жарко Зрењанин, Велико Лаоле, одељење Крвије, општина Петровац на Млави  
 
 

1.ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ  
 
Сви ставови предмера подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према: одобреним цртежима, 
техничком опису и описима у овом предрачуну,  важећим техничким прописима,  опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско 
занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа и пројектанта, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. 
ОПШТА НАПОМЕНА: Понуђачима је дозвољено да за нуђење сваке позиције могу дати алтернативу која ће одговарати пројектом предвиђен квалитет уз 
неопходну сагласност Пројектанта и Надзора и Супер надзора. 
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 Предмет ЈН 

Опис позиције радова 
Јединица 

мере Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена  без 
ПДВ-а 

Бр. 1 2 3 4 5 (3x4) 
 Напомена: Све интервенције на конструктивним елементима и 

бетонским елементима на објекту (плоче, греде, бетонски зидови, 
степеништа и сл.) радити у свему према техничком опису 
конструкције и упутствима пројектанта контрукције.   

  

      
01-00 РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ     

      
 Напомена: везу између старог зиданог зида са новим зиданим зидом 

од опеке остварити "на шморц"- везном опеком у сваком 3. реду.       
 Везу старог бетонског зида и новог зиданог зида од опеке или 

блокова, остварити тако што се на сваких 50 цм по висини у а-б 
елемент забуше два жлеба за анкеровање две шипке арматуре  ф 6 
мм, дужине 1 м, које се поставе у подужне фуге зиданог зида и 
залију се цементним малтером.   

  

      
01-01 Припремни радови на постојећој конструкцији и у зони 

градилишта.     
 Радови обухватају: 

- рашчишћавање зоне градилишта од шута, шибља и земље  
- санацију и израду градилишне ограде 
- геодетско снимање потојећег дела објекта 
- утврђивање стања констукције, анкера и квалитета бетона у зони 
наставка радова.  
- санацију постојећих надземних стубова и делова зидова 
репаратурним премазима који обезбеђују статичко повезивање старе 
конструкције са новом. 
- проверу стања подземне кострукције  
- квалитета бетона и утврђивање евенталних пукотина и њихова   
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санација. 
Радити у свему по техничком упуству уз пројекат конструкције.  
 Обрачун по м2 постојећих етажа објекта. 

 укупно м2 2347,00   
      

01-02 Рушење кровног покривача     
 Демонтажа и рушење кровног покривача од црепа, све комлпет са 

летвама и другом подконструкцијом до дрвене кровне конструкције. 
Ценом обухватити и демонтаже хоризонталног улука, опшивке 
надзитка, стрехе и других елемената што се неће посебно плаћати. 
изношење шута из објекта и одвозом на депонију коју одреди 
надзорни орган, удаљену до 25км. Обрачун по м2 стварне површине 
крова са нагибом.   

  

      Кров м2 691,20   
 укупно м2 691,20   
      

01-03 Демонтажа постојеће фасадне столарије (прозори и врата)     
 Демонтажа постојеће фасадне столарије (прозори и врата) према 

спецификацији.     
 Обрачун по ком, са изношењем шута из објекта и одвозом на 

депонију коју одреди надзорни орган, удаљену до 25км. Све комплет 
са унутрашњим клупицама, спољашњим окапницама, кутијама за 
ролетне и другим прибором до потпуно рашчишћене позиције, 
спремљено за уградњу нове фасадне алуминарије.   

  

 346/216цм ком 4,00   
 80/160цм, стаклене призме ком 1,00   
 100/60цм ком 1,00   
 75/200цм, шупе ком 2,00   
 200/250цм ком 1,00   
 171/216цм ком 2,00   
 86/86цм ком 5,00   
 171/216цм ком 2,00   
 256/216цм ком 3,00   
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 150/230цм ком 1,00   
 231/350цм, улазна врата ком 1,00   
 укупно ком 23,00   
      

01-04 Демонтажа постојеће унутрашње столарије (надсветла, 
врата и портала)     

 Демонтажа постојеће унутрашње столарије (надсветла и врата) 
према спецификацији.     

 Обрачун по ком, са изношењем шута из објекта и одвозом на 
депонију коју одреди надзорни орган, удаљену до 25км. Све комплет 
са опшивкама и другим прибором до потпуно рашчишћене позиције, 
спремљено за уградњу нове унутрашње алуминарије.   

  

 61/200cm ком 5,00   
 81/200cm ком 9,00   
 91/200cm ком 2,00   
 71/200+130cm ком 1,00   
 140/200cm ком 1,00   
 455/260+50cm, хармоника преграда ком 1,00   
 170/100cm ком 2,00   
 302/100cm ком 1,00   
 294/100cm ком 1,00   
 205/100cm ком 1,00   
  ком    
 укупно ком 24,00   
      

01-05 Демонтажа и рушење постојећих подова од ПВЦ облога, 
винил облога, виназ плоча и ламината са пологом до 
кошуљице, укупне дебљине д≈1цм.  
Обрачунава се све готово по м2 порушених подова заједно са 
подлогом, са изношењем шута из објекта и одвозом на депонију коју 
одреди надзорни орган, удаљену до 25км.   

  

 Објекат  м2 348,08   
 под санитарног чвора до плоче м2 21,00   
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 укупно м2 369,08   
01-06 Обијање постојеће облоге зидова од керамичких плочица 

заједно са подлогом, а у зони где се не руше зидови. Висина 
облоге ≈ 2.10м, од пода. Обрачунава се све готово по м2 обијене 
облоге са подлогом, са изношењем шута из објекта и одвозом на 
депонију коју одреди надзорни орган, удаљену до 25км.   

  

 Ценом обухватити и чишћење спојница зиданих зидова до дубине од 
2цм.     

 Објекат  м2 143,40   
 укупно м2 143,40   
      

01-07 Љуштење старе боје са зидова и плафона и прање калијумовим 
сапуном. Обрачун по м2 зидне и плафонске површине која се боји.     

 боја постојећих зидова и плафона  933,84   
 укупно м3 933,84   
      
      

01-08 Демонтажа вертикалних олука са фасада објекта     
 Демонтажа квадратних вертикалних олука од лима  са демонтажом 

обујмица са кукама и крпљењем рупа у фасади цем. малтером.      
 Обрачунава се све готово по м1 демонтираних олука са обујмицам, са 

изношењем шута из објекта и одвозом на депонију коју одреди 
надзорни орган, удаљену до 25км.   

  

 Објекат  м1 41,50   
 укупно м1 41,50   
      

01-09 Рушење чврстог застора од бетона и асфалта испод постојећих 
дечијих реквизита, на месту постојећих оштећених бетонских стаза, 
игралишта и осталим деловима предвиђеним за рушење, заједно са 
подлогом дебљине до 20цм. Рушење застора извести пажљиво, 
заједно са скидањем подлоге. Одвојити тврди материјал и одвести на 
депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.Обрачун 
по м².   
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 Објекат  м2 723,12   
 укупно м2 723,12   
      

01-10 СКИДАЊЕ ПОВРШИНСКОГ СЛОЈА МАТЕРИЈАЛА д =20 цм ОКО 
СПОРТСКИХ ТЕРЕНА У ШИРИНИ ОД 0.5М. Пoзиција oбухвата скидање 
површинског слоја хумуса и другог неупотребљивог земљаног 
материјала у широком откопу, у слоју дебљине цца 20 цм (Дебљина 
хумусног слоја који се скида одређена је по правилу пројектом на 
основу геомеханичких испитивања, а утврђује се и на лицу места 
заједно са надзорним органом по профилима или деоницама пута)са 
гурањем скинутог материјала на даљину до 40м. Обрачун по м3   

  

  м3 64,76   
 укупно м3 64,76   
      
      
 РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ укупно 

дин:    
      
      

02-00 ЗИДАРСКИ РАДОВИ        
      
 напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се 

задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се 
прегледати  на лицу места  

  
  

 Напомена: везу између старог зиданог зида са новим зиданим зидом 
од опеке остварити "на шморц"- везном опеком у сваком 3. реду.       

 Везу старог бетонског зида и новог зиданог зида од опеке или 
блокова, остварити тако што се на сваких 50цм по висини у а-б 
елемент забуше два жлеба за анкеровање две шипке арматуре ø6мм, 
дужине 1м, које се поставе у подужне фуге зиданог зида и залију се 
цементним малтером.   

  

 Напомена за крпљења: отворе у постојецим зидовима затварати 
опеком и обостраним малтерисањем да се доведе у исту раван. 
Контакт са постојећим зидом треба урадити тако да нема пуцања, (у 
зони споја старо - ново поставити рабиц мрежу у ширини цца 20цм и   
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малтерисати преко ње), а у свему према општетехничким условима и 
правилима струке. 

      
 зидања     

02-01 Зид од пуне опеке, д=12цм     
 Зидање спољашњег зида фасадном опеком,  д=12цм, у продужном 

малтеру размере 1:2:6. типа као wienerberger ТЕРЦА, у тону Kir Royal.     
 У цену улази и бетонирање серклажа, арматура, оплата и помоћна 

скела.      
  м2 440,40   
 укупно м2 440,40   
      

02-02 обрада шпалетни око отворa (урачунати додавање стиродура 
уз прозоре)     

 ПРИЗЕМЉЕ     
 - шпалетне м1 170,33   
 укупно м1 170,33   
      

02-03 обрада ш лицева од проласка инсталација     
 Према процени из пројекта ел.инсталација јаке и слабе струје     
  м1 220,00   
      
 цементне кошуљице     

02-04 Санација цементне кошуљице     
 Санација цементне кошуљице и припрема подлоге за нову подну 

облогу и то:     
  -    Скидање старих слојева до цементне кошуљице 

-        Крпљење евентуалних оштећења репаратурним малтером 
Планитоп Фаст 330 
-        Подлога на коју се наноси прајмер Ецо Прим Т и 
самонивелирајућа маса не сме имати садржај влаге већи од 2%, 
мерено ЦМ методом 
-        Премазивање прајмера Ецо Прим Т; прајмер се може наносити   
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и преко остатака старог лепка 
-        Разливање самонивелирајуће масе Ултраплан Ецо у слоју од 
цца 3 до 4 мм 
-        Полагање ПВЦ облоге на слој лепка Ултрабонд Ецо В4 СП 

 Обрачун по м2 пода који се санира     
 ПРИЗЕМЉЕ     
 - под м2 369,08   
 укупно: м2 369,08   
      

02-05 ТОПЦЕМ кошуљица, д=5-6цм     
 Набавка, транспорт и израда изравнавајућег слоја д=5-6цм од 

двофракцијског брзосушећег полимерцеметног естриха машинским 
путем, повећане носивости са контролисаним скупљањем чврстоће 
30KPa, a као подлога за завршни хабајући слој (систем као ТОПЦЕМ 
мапеи или еквивалентно). Пре израде естриха подлога се третира СН 
везом. Обрачун по м2 изведене позиције.   

  

 под испод керамике санитарног чвора     
 ПРИЗЕМЉЕ     
 - под м2 21,00   
 укупно: м2 21,00   
      

02-06 Прајмер преко кошуљице     
 Набавка, транспорт и наношење прајмера - везне масе преко 

изливене кошуљице а пре израде завршног пода. Прајмер се наноси 
у два слоја према препоруци произвођача сподног система. Обрачун 
по м2 пода.   

  

 под испод винила или текстилне облоге     
 ПРИЗЕМЉЕ     
 - под м2 348,08   
 укупно: м2 348,08   
      

02-00 
 

ЗИДАРСКИ РАДОВИ  укупно 
дин:    
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03-00 ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ       

 За исправност, водонепропусност, отпорност на атмосферске утицаје, 
УВ зрачења, одговора извођач и прилаже гаранцију на законом 
предвиђени временски приод.   

  

 Ставови и описи покривачких радова израђени на основу пројектне 
документације и према важећим правилима струке. Понуђач треба 
испитати могућност извожења ставки, количине треба проверити на 
лицу места и по потреби променити.   

  

 Отпад материјала, губитак на фалцевима као и ситни и причврсни 
материјал треба урачунати у ставку. Обрачун је према мерама на 
лицу места. Препоручује се разгледање градилишта пре давања 
понуде.   

  

      
03-01 Облагање крова фалцованим црепом     

 Набавка и постављање фалцованог црепа, за вентилирајући кров, 
класе квалитета ТОНДАЦХ® Цонтинентал Плус. Цреп мора бити 
раван, неоштећен и квалитетан, у дизајну и боји идентичном 
постојећем црепу које се демнотира. Кров је састављен из више 
једноводних и дводовних кровова, те троводних. Покривање се 
изводи преко летви 5/5 цм на растојању за дати модел црепа, за 
нагиб од 20° (28-36 цм). Везу црепа и летви остварити према 
произвођачком упутству (закивањем, фиксирањем помоћу 
системских спојница и системских осигурача). Слемењак крова се 
изводи као системски вентилирајући, у сувој монтажи, преко летви 
ослоњених на системске носаче. На стрехи крова и слемену уградити 
системске решетке за вентилацију са заштитом од птица. У другом 
реду испод слемена поставити системске црепове за вентилацију 
(мин. 10ком/100м² крова).   

  

 За заштиту од обрушавања снега уградити системске цреп-
снегобране, или системске металне снегобране (сваки 7. цреп је 
снегобран –потребно цца 1.4 ком/м² крова). На местима свих 
продора одушака кроз кров уградити системске вентилационе капе 
од тврдог ПВЦ отпорног на УВ зрачење (3 ком). У цену улази и 
обрада продора инсталација, повезивање одушка гибљивим цревом, 
учвршћивање крова и сл. Напомена: Позицијом обухватити сав   
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неопходан рад и материјал за комплет монтиран кровни покривач. 
Обрачун по м² стварне површине крова. Тон црепа тамно сив. 

 - кров над објектом А м2 691,20   
 укупно м2 691,20   

03-00 ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ укупно 
дин:    

      
      

04-00 ТЕСАРАСКИ РАДОВИ       
 За исправност, водонепропусност, отпорност на атмосферске утицаје, 

УВ зрачења, одговора извођач и прилаже гаранцију на законом 
предвиђени временски приод.   

  

 Ставови и описи тесарских радова израђени на основу пројектне 
документације и према важећим правилима струке. Понуђач треба 
испитати могућност извођења ставки, количине треба проверити на 
лицу места и по потреби променити.   

  

 Отпад материјала, губитак на фалцевима као и ситни и причврсни 
материјал треба урачунати у ставку. Обрачун је према мерама на 
лицу места. Препоручује се разгледање градилишта пре давања 
понуде.   

  

      
04-01 Подашчање дрвеног крова,  24мм     

 Израда двоструке дашчане оплате на крововима од јелове даске 
дебљине д=24 мм. Даску поставити на додир и причврститити за 
дрвену конструкцију. Начин причвршћивања и израде у свему према 
детаљима. Дрвену грађу заштити фунгицидним средством против 
црвоточине и труљења. Дрвена грађа да буде четинар 2. класе у 
свему у складу са ЕН 338:2010 стандардом. 
Обрачун по м2 стварне површине крова која се подашчава и 
летвише, према детаљу из пројекта и опису слојева крова. Ценом 
обухватити и поправку постојеће дрвене кровне конструкције са 
урачунатом заменом до 10% елемената истоветним, што се неће 
посебно наплаћивати.   

  

 - кров над објектом А м2 691,20   
 укупно м2 691,20   
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04-00 ТЕСАРАСКИ РАДОВИ укупно 

дин:    
      

05-00 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ       
 напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се 

задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се 
прегледати  на лицу места (Инвеститор и Понуђач радова)   

  

      
 хидроизолација     

05-01 ХИ подова санитарних чворова испод керамике     
 Набавка материјала, транспорт  и израда хоризонталне 

хидроизолације купатила и тоалета, као и кухиње у приземљу и 
приступног платоа, двослојном полимерцементном хидроизолацијом 
(типа као Мапеластик - Мапеи или еквивалентно).   

  

 Керамика или мермер се директно лепи преко хидроизолације. 
Постојећу подлогу очистити, одстранити све невезане делове, ако је 
потребно искрпити оштећења, наквасити да подлога буде влажна без 
барица на површини.   

  

 Све спојеве зид-под и зид-зид обрадити еластичном гумираном 
полиестерском траком (Мапебанд), продоре обрадити гумираним 
полистиренским манжетнама (Мапебанд манжетна). На комплетну 
површину нанети слој глетерицом високо еластичног цементно-
полимерног малтера (приоњивости 1,1Н/мм, растзљивости 18 по ДИН 
53504 са премошћа-вањем пукотина ширине до 1,2мм) у који се 
утискује мрежица од стаклених влакана. Други слој нанети након 5 
сати или сутрадан. Изолацију поставити у свему према пројекту, 
детаљима и упутствима произвођача.   

  

 Хидроизолацију подићи уз обимне зидове  мин. 20цм, а спој 
вертикалне и хоризонталне хидроизолације додатно ојачати 
еластичном мрежицом што је обухваћено ценом.   

  

 Хидроизолацију извести у свему према Техничком опису, важећим 
прописима, техничким условима, детаљима и упутству произвођача.     

 Обрачун по м2 хоризонталне пројекције, за под заједно са 
подизањем од 20цм     

 под испод керамике санитарног чвора     
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 ПРИЗЕМЉЕ     
 - под + холкер м2 43,61   
 укупно: м2 43,61   
      

05-02 Хидроизлоација косог крова, д=1.5мм     
 Набавка, транспорт и израда ХИ косог крова.     
 Хидроизлација косог крова поставља се у виду мембране  и то типа 

као  BauderTop UDS 3 NK 
 или еквивалентно. Површина подлога мора бити уједначена, глатка 
и без оштрих избочина или неравнина, итд. Носећи слој мора мора 
бити компатибилан са мембраном, отпоран на разредиваче, 
цист, сув и без трагова масти или прашине.    

  

 BauderTop UDS 3 NK је паронепропусна битуменска подложна 
мембрана са самољепљивим спојевима, изразито робустна. Полагање 
на дрвену оплату или плоче на бази дрвета.   

  

 Опис подложна мембранаГорња површина тканина од синтетичких 
влакана, самољепљиви спојеви. Доња површина тканина од 
синтетичких влакана, самољепљиви спојеви. Ојачање тканина од 
синтетичких влакана Дужина 10м Ширина 1 м. Постојаност при 
ниским температурама -20 °С. Постојаност при високим 
температурама ≥+100 °С. Вучна чврстоћа максимална вучна сила 
узд. ≥ 900 N/50 ммпопр. ≥ 450 N/50 мм. Истезање узд. ≥ 35%; попр. 
≥ 35%   

  

 Позицијом обухваћено и постављање битуменске траке 
преко другог слоја даске а испод лима и неће се додатно 
плаћати.   

  

 Обрачун по м2 изведене и тестиране хидроизолације све комплет са 
холкерима и надзицима.     

 - кров објекта м2 691,20   
 укупно:   691,20   
      
 термо изолација - вертикална     

05-03 ТИ фасадног зида у слоју сендвич зида  д=5цм     
 Изолација фасадног зида као седвич зида, тврдопресована камена 

вуна, д=5цм.      
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 Израда термоизолације фасаде као слој контактне фасаде. 
Термоизолација се изводи плочама камене вуне (100кг/м3), д=5цм. 
Плоче се причвршћују помоћу пластичних  шајбни, шрафова и 
типлова на судару четири плоче. Плоче поставити на судар без 
зазора. Обрачун по м2.   

  

 Особине плоче термоизолације: Коеfiцијент топлотне 
проводљивости-λд, према ЕН12667≤80 мм: 0,033W/м·К.     

 Обрачун по м2 термоизолације.     
 - Oбјекат А м2 440,40   
 укупно: м2 440,40   
      

05-04 ТИ фасадног зида плочама екструдираног полистирена  
д=5цм     

 Набавка и постављање плоча од екструдираног полистирена 
(стиродур или еквивалентно) у сокли објекта испод контактне фасаде  
д=50мм. Обрачун по м2, ветикалне пројекције.   

  

 Сокла објекта     
 - приземље м2 52,28   
 укупно: м2 52,28   
      
 Облога шпалетне     
 - приземље м1 170,33   
 укупно: м1 170,33   
      
      

05-00 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ укупно 
дин:    

      
      

06-00 АЛУМИНАРИЈА       
         
 напомена: све позиције алуминарије (прозори и врата, спољашњи и 

унутрашњи) морају се премерити на лицу места након демонтаже     
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постојеће. СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА. 
 НАПОМЕНА: Уградња свих елемената система мора бити у складу са 

препорукама и типским детаљима произвођача система и према 
извођачким детаљима које мора израдити извођач,  а  одобрити  
надзорни орган и инвеститор.    

  

 напомена: 
*Димензије отвора су дате  зидарским мерама. 
*Све мере проверити на лицу места и на основу изведених отвора   
урадити позицију  
*Позиције извести  у свему према општем опису, предмеру радова, 
шеми, извођачким детаљима или према каталошкој спецификацији 
произвођача система и у складу са димензијама отвора, важећим 
прописима и стандардима. 
*Извођач је дужан да све детаље усагласи и пошаље на коментар 
Пројектанту, као и да поднесе одговарајуће сигурносне атесте и 
сертификате о квалитету и испуњавању  услова задатих пројектом 
/ПП, ТЕХНОЛОШКИ УСЛОВИ.../. Све позиције пре израде мора да 
одобри надзорни орган.   

  

      
 Фасадна алуминарија     

06-01 Спољашњи прозори и врата     
 Набавка, израда, транспорт и уградња фасадне алуминарије од  

алуминијумских профила домаћег произвођача са скривеним крилом 
и термопрекидом типа АЛУМИЛ М11500 еквивалентно. 
Топлотна проводљивост профила  Уф =2,3 W/м2/К или мањи . 
Профил је заштићен процесом пластификације у боји РАЛ 
7021"structura".          
Доставити сертификат за боју профила "QUALICOAT SEA SIDE CLASS". 
Уградњу  вршити преко челичних држача.   

  

 Приликом уградње избећи директан додир челика и алуминијума.Сви 
челични елементи и остали елементи за фиксирање 
позиције,опшивни елементи,као и материјал за термичку и хидро 
изолацију по ободу отвора су саставни део позиције.Монтажу вршити 
према "РАЛ" систему монтаже уз обавезну примену свих елеменате 
који су предвиђени истом. 
Оков системски,са отварањем према шеми произвођача 
алуминијумских профила са одговрајућим сертификатом,облик и боја   
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по избору пројектанта,гаранцијом од 5 година. 
Позиција је застакљена термоизолационим стаклом типа 4+18+4, 
Ug=1,0 W/м2/К(SANIT GOBAIN PLANICLEAR 4mm+PANICLER 4mm, са 
побољшаним дистанцером за стакло. 

 Пуни делови су са испуном од ал.лима д=1мм+50мм термоизолација 
(стиропор типа АУСТРОТХЕРМ ЕПС АФ ПЛ)+ал.лим д=1мм у боји 
браварије Up=0,58 W/м2/К.    

  

 Напомена: 
Уградњу вршити у складу са радионичким детаљима које израђује 
извођач радова,на основу димензија позиција узетих на лицу места, 
а све у складу са препорукама произвођача система.Детаљи морају 
бити одобрени од стране одговорног пројектанта и наџорног 
органа.Извођач је дужан да достави атестну документацију 
усаглашену са ЕН стандардима. За потребе понуде, неопходно је да 
извођач достави атесте за предложене материјале.   

  

 Уградња обавезно преко слепог штока, димензија према прорачуну 
извођача за сваки појединачни тип, а од кутијастих челичних 
профила, анкерисаних за постојећи зид на мин.3 места по дужини 
профила. Ценом обухватити и монтажу унутрашњеих и спољних 
клупица и солбанака према детаљу.   

  

 обрачун по комаду елемента фасадне алуминарије према 
спецификацији и шемама:     

 346/216цм ком 4,00   
 80/160цм ком 1,00   
 100/60цм ком 1,00   
 75/200цм, шупе ком 2,00   
 200/250цм ком 1,00   
 171/216цм ком 2,00   
 86/86цм ком 5,00   
 171/216цм ком 2,00   
 256/216цм ком 3,00   
 150/230цм ком 1,00   
 231/350цм, улазна врата ком 1,00   
  ком 23,00   
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06-02 Унутрашњи прозори, надсветла и врата     

 Набавка, израда, транспорт и уградња унутрашње алуминарије од  
алуминијумских профила домаћег произвођача са скривеним крилом 
и термопрекидом типа АЛУМИЛ М11500 еквивалентно. 
Топлотна проводљивост профила  Уф =2,3 W/м2/К или мањи . 
Профил је заштићен процесом пластификације у боји РАЛ 
7021"structura".          
Доставити сертификат за боју профила "QUALICOAT SEA SIDE CLASS". 
Уградњу  вршити преко челичних држача.   

  

 Приликом уградње избећи директан додир челика и алуминијума. 
Сви челични елементи и остали елементи за фиксирање 
позиције,опшивни елементи по ободу отвора су саставни део 
позиције.Монтажу вршити према "РАЛ" систему монтаже уз обавезну 
примену свих елеменате који су предвиђени истом. 
Оков системски,са отварањем према шеми произвођача 
алуминијумских профила са одговрајућим сертификатом, облик и 
боја по избору пројектанта,гаранцијом од 5 година. 
Позиција је застакљена термоизолационим стаклом типа 4+18+4, 
Ug=1,0 W/м2/К(SANIT GOBAIN PLANICLEAR 4mm+PANICLER 4mm, са 
побољшаним дистанцером за стакло.   

  

 Пуни делови су са испуном од ал.лима д=1мм+50мм термоизолација 
(стиропор типа АУСТРОТХЕРМ ЕПС АФ ПЛ)+ал.лим д=1мм у боји 
браварије Up=0,58 W/м2/К.   

  

 Напомена: 
Уградњу вршити у складу са радионичким детаљима које израђује 
извођач радова,на основу димензија позиција узетих на лицу места, 
а све у складу са препорукама произвођача система.Детаљи морају 
бити одобрени од стране одговорног пројектанта и наџорног 
органа.Извођач је дужан да достави атестну документацију 
усаглашену са ЕН стандардима. Ценом обухватити и монтажу 
унутрашњеих и спољних клупица и солбанака према детаљу.   

  

 обрачун по комаду елемента унутрашње алуминарије према 
спецификацији и шемама:     

 61/200cm ком 5,00   
 81/200cm ком 9,00   
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 91/200cm ком 2,00   
 71/200+130cm ком 1,00   
 140/200cm ком 1,00   
 455/260+50cm, хармоника преграда ком 1,00   
 170/100cm ком 2,00   
 302/100cm ком 1,00   
 294/100cm ком 1,00   
 205/100cm ком 1,00   
  ком 24,00   
      
      

06-00 АЛУМИНАРИЈА укупно 
дин.    

      
07-00 ЛИМАРСКИ РАДОВИ       

 напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се 
задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се 
прегледати  на лицу места     

  

 Напомена: у јединичну цену позиције урачунати: основни материјал, 
потконструкцију, помоћни материјал, спојна и заптивна средства као 
и постављање тер-хартије.   

  

 На контакту различитих метала поставити подслошке од ЕПДМ-а 
ради спречавања галванских спојева.     

      
07-01 Опшивка крова     

 Набавка материјала, транспорт, израда и монтажа опшивке кровних 
надзидака увала и грбина и продора крова од пластифицираног 
челичног, поцинкованог лима д=1мм, Рш~100цм преко металне 
потконструкције од флахова и кутијастих профила, према детаљу из 
пројекта.   

  

 Пластификација лима у тону по избору пројектанта а у складу са 
фасадом - слично РАЛ 7016. Радити у свему према детаљу из 
пројекта.   
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 - Кров м1 114,32   
 Обрачун по м1 м1 114,32   
      

07-02 Вертикални олук     
 Набавка материјала и постављање вертикалног олука. Олуци морају 

бити направљене од галванизованог челика дебљине 0.6мм. Све 
радове извести према детаљима из пројекта. Са ураунатим носачима 
олука, казанчићима и другим прибором.   

  

 Олук фи100мм     
 Завршна обрада видних делова- бојење квалитетном бојом за метал 

по избору пројектанта, у складу са фасадом. Обрачун по м1.     
  м1 41,50   
 укупно: м1 41,50   
      

07-03 Хоризонтални олук     
 Набавка материјала и постављање хоризонталног олука. Олуци 

морају бити направљене од галванизованог челика дебљине 0.6мм. 
Све радове извести према детаљима из пројекта. Све комплет са 
кукакма, носачима и другим прибором.   

  

 Олук фи100мм     
 Завршна обрада видних делова- бојење квалитетном бојом за метал 

по избору пројектанта, у складу са фасадом. Обрачун по м1.     
  м1 107,52   
 укупно: м1 107,52   
      
      

07-00 ЛИМАРСКИ РАДОВИ укупно 
дин :    

      
      

08-00 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ         
 напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се 

задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се         
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прегледати  на лицу места 
 НАПОМЕНА: Код великих површина урадити дилатационе спојнице, 

на сваких 36 м2, да не дође до пуцања у поду.     
 Напомена: Радови морају бити поверени само признатом стручном 

извођачу. Сви радови морају бити изведени по мерама и  цртежима 
из пројекта. Све мере извођач узима на лицу места пре почетка 
извођења радова.   

  

      
08-01 подови керамика     

 Набавка и монтажа подне гранитне керамике у тоалетима и 
просторијама дефинисаним пројектом, типа као ''KEOPE Granigliatti 
30x30'', боја према пројектом ентеријера или еквивалентно серије 
доказано еквивалентне. Димензија керамике 300/300мм. 
Противклизност керамике Р9. Фуге 2мм, боје 112 Мапеи Гроут или 
еквивалентно. Сва спајања у угловима обрадити силиконом и да се 
уклапа са фугама. Плоче се лепе за подлогу лепком предвидјеним за 
ову врсту радова. Лепак мора бити водоотпоран и нетоксичан. 
Обрачун је по м2 облоге.     

 подна керамика     
 - приземље м2 26,16   
 укупно: м2 26,16     
      

08-02 зидна керамика     
 Набавка и монтажа зидне гранитне керамике у тоалетима и 

просторијама дефинисаним пројектом, типа као ''KEOPE Granigliatti 
30x30'', боја према пројектом ентеријера или еквивалентно серије 
доказано еквивалентне. Димензија керамике 300/300мм. 
Противклизност керамике Р9. Фуге 2мм, боје 112 Мапеи Гроут или 
еквивалентно. Сва спајања у угловима обрадити силиконом и да се 
уклапа са фугама са обавезном применом угаоне алуминијумске 
лајсне. Плоче се лепе за подлогу лепком предвиђеним за ову врсту 
радова. Лепак мора бити водоотпоран и нетоксичан. Обрачун је по 
м2 облоге.     

 зидна керамика     
 - приземље м2 143,40   
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 укупно: м2 143,40     
      
      

08-00 
 

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ укупно 
дин :      

      
      

09-00 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ         
           
 Напомена: Радови морају бити поверени само признатом стручном 

извођачу. Сви радови морају бити изведени по мерама и  цртежима 
из пројекта и пројекта ентеријера. Све мере извођач узима на лицу 
места пре почетка извођења радова. Пре приступања радовима 
извођач је дужан да прегледа подлогу и упозори надзорног органа 
на евентуалне недостатке. Старе премазе неподесне за подлогу 
треба скинути прањем, стругањем или сл. Сви материјали се наносе 
на суву, чврсту и чисту површину. Пре уградње потребно је 
одстранити све слабо везане делове старих наноса боје и глет масе а 
нарочито масна запрљања.   

  

 Молерско фарбарски радови се врше ручно или машински, 
премазивањем или прскањем и врши се више пута. Добијени тон 
мора да буде чист, апсолутно уједначен, да добро покрива подлогу и 
да буде без трагова четке или ваљка. Сви завршеци обојених 
површина морају да буду правилни, боја не сме да се љушти, љуска 
или отире. Уколико пројектант то тражи, извођач  је дужан да изведе 
узорак минималне површине 0,30м. 
При раду са дисперзивним бојама се забрањује рад на температури 
нижој од +8 С, као и бојење  површина које су директно изложене 
јаким сунчевим зрацима током летњих месеци, ако није другачије 
написано у техничком листу произвођача боја. 
Сви материјали се наносе према упутству произвођача.   

  

 Припрема подлога према упутству произвођача на амбалажи. 
Подлоге се наносе одговарајућим алатом. Време сушења за следећу 
фазу рада је 6 сати. 
Припрема глет масе према упутству произвођача на амбалажи. Глет 
масе се наносе одговарајућом нерђајућом челичном глетерицом.   
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Време сушења за следећу фазу рада је за нанос од 1мм-1дан. 
Припрема боја према упутству произвођача на амбалажи. Сушење 
између наноса боје  је 6 сати. 
Обрачун ће бити дат сваком појединачном позицијом. Ценом сваке 
позиције обрачуната је и радна скела или платформа потребна за 
ивршење сваке појединачне позиције. Скела се неће посебно 
наплаћивати. 

      
 зидови      
      

09-01 Бојење зидова пуном дисперзијом (ходници, учионице, 
радионице изнад коте 1.50 од готовог пода)     

 Набавка материјала, глетовање и бојење дисперзијом, постојећих и 
нових зидова ходника и учионица изнад коте 1.50м од готовог пода 
до плафона. Боја типа као ''ЈУПОЛ голд'' или еквивалентно .  Глет 
маса типа ''Нивелин'' или еквивалентно. У оквиру позиције пре 
глетовања обрачунати и наношење подлоге типа ''Акрил 
емулзија''или еквивалентно.  Бојити бојом 3 слоја, да би се на свим 
површинама обезбедила уједначена боја. Боја и тон по избору 
пројектанта (бело до коте надпрозорника и сиво у зони 
надпрозорника према детаљу у пројекту ентеријера) из стандардне 
палете произвођача. Премаз мора бити нетоксичан. Стругање 
постојеће боје урачунато у цену. Обрачун по м2 према опису.     

 - приземље м2 767,52   
 укупно: м2 767,52     
      

09-02 Бојење парапета зидова водоперивом бојом  (ходници, 
учионице, радионице до коте 1.50 од готовог пода)     

 Набавка материјала, глетовање и бојење  зидова дисперзивном 
бојом у учионицама, ходницима и радионицама према таблици 
површина из пројекта. Боја (на бази водене дисперзије полимерних 
везива) типа као "Crown Extreme-Scrubbable Matt " 
'' или еквивалентно (унутрашња акрилна перива боја; за оптерећене 
и фреквентне површине). Глет маса типа као ''Нивелин'' или 
еквивалентно. У оквиру позиције пре глетовања обрачунати и 
наношење подлоге типа ''Акрил емулзија'' или еквивалентно. Бојити у     
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3 слоја, да би се на свим површинама обезбедила уједначена боја.  
РАЛ 7002 зелена, 3011 црвена и 6027 плава према типском детаљу 
ходника и учионице из пројекта. Премаз мора бити перив, 
нетоксичан. Обрачун је по м2, према опису. 

 - приземље м2 575,64   
 укупно: м2 575,64     
      
 плафони      

09-03 Бојење плафона пуном дисперзијом  (малтерисани постојећи 
плафони)     

 Набавка материјала, глетовање и бојење дисперзивном бојом 
постојећих плафона,  доњих страна подеста, међуподеста, 
спепенишних кракова, бочних страна степенишних кракова и чела 
степеништа. Боја типа ''ЈУПОЛ ГОЛД'' или еквивалентно. Глетовати 
масом типа ''Нивелин'' или еквивалентно. Бојити у 3 слоја, да би се 
на свим површинама обезбедила уједначена боја. Боја и тон по 
избору пројектанта из стандардне палете произвођача РАЛ 7010. 
Стругање постојеће боје урачунато у цену. Обрачун по м2 према 
опису.     

 бојење плафона     
 - приземље м2 358,20   
 укупно: м2 358,20     
      
 фасада     

09-04 Бојење контактне фасаде     
 Набавка материјала, транспорт и бојење фасадних површина 

контактне фасаде у тону према пројекту микроармираном 
силикатном бојом као "ЈУБ REVITALCOLOR silicone" или еквивалентно.     

 REVITALCOLOR silicone је еколошка микроармирана фасадна боја на 
бази силиконских везива и специјалних 
додатака који успоравају развој плесни и алги. 
Боја је погодна за бојење чврстих, грубљих омалтерисаних фасадних 
површина и за бојење фасадних површина на којима су видљиве 
микро пукотине;     

 ефикасно успорава развој плесни и алги;     
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прекрива микро пукотине (до 0,3 мм); 
одлична паропропусност, 
висока водоодбојност током дужег временског периода; 
отпорна на атмосферска оптерећења; 
водоодбојност током дужег временског периода. 

 равне површ ине     
 - Сокла м2 52,28   
 укупно: м2 52,28     
      
      

09-00 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ укупно 
дин :      

      
      

10-00 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ         
           
 напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се 

задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се 
прегледати  на лицу места   

  

 Напомена: Радови морају бити поверени само признатом стручном 
извођачу. Сви радови морају бити изведени по мерама и  цртежима 
из пројекта и пројекту ентеријера. Све мере извођач узима на лицу 
места пре почетка извођења радова.   

  

 Пре постављања завршног слоја пода обавезно проверити да ли је 
под раван, без улегнућа или грбина, има ли оштећења у виду рупа и 
сл. Завршни слој постављати према упутствима и стандардима уз 
прецизну и стручну израду.   

  

      
 Припремни радови      

10-01 Чишћење подлоге     
 Чишћење после завршетка радова, а непосредно пре почетка 

извођења подлога за завршне подове.Очистити од прашине, уља , 
воска и боја и сл., тако да наношење изравнавајућих слојева са 
прајмером прионе за постојећу подлогу. 
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 - приземље м2 369,08   
 укупно: м2 369,08    
      

10-02 Санирање подлоге     
 Уколико се после брушења у подлози појаве пукотине, исте санирамо 

шлицовањем (пукотина се отвара у дубини од 3-4 цм и на сваких 20 
цм се праве попречни шлицеви дубине 3-4 цм и дужине 20 цм), 
армирањем и запуњавањем,  ЕПОРИП-ом (епоксидни лепак за 
конструкцијско везивање).  
- Евентуалне замашћене површине уклањамо и рупе попуњавмо 
брзовезујућим санционим малтером типа ПЛАНИТОП или 
МАПЕГРОУТ, где као С/Н везу са постојећом подлогом користимо 
ЕПОРИП. 
- У случају велике порозности кошуљице, исту ћемо третирати 
епоксидним прајмером ПРИМЕР МФ, који уједно има и улогу парне 
бране. Прајмер (који је мале вискозности те као такав дубоко 
пенетрира у подлогу и додатно је учвршћује) наносимо у две или три 
руке (у зависности од упојности подлоге) где на завршни нанос 
бацамо пун посип кварцног песка гранулације 0,5 мм. 

    

 - приземље м2 369,08   
 укупно: м2 369,08    
      
 Завршни радови      

10-03 Винил облога подова     
 Набавка и транспорт материјала и полагање хетерогене винилне 

подне облоге укупне дебљине 2,00мм, тежине до 2635гр/м² (по 
ЕН430), хабајућег слоја 0,70мм, класе хабања Т (по ЕН 649), са 
ПротецсолР заштитом, отпорност на ватру Бфл-с1 (по ЕН 13501-1), 
класе отпорности на хабање 34/43 (ЕН 685), да не подржава развој 
буђи и гљивица (ИСО 22196) до 99%, Цласс 1 (по АСТМ Е648-08), 
антистатик <2кВ (по ЕН 1815), поседује Флоорсцоре сертификат, 
емисија штетних органских једињења (ТВОЦ) ˂10μг/м³ након 28 
дана, димензиона стабилност ≤0,4%, а на претходно припремљену и 
изравнату цементну кошуљицу (макс. влажност 2%).      

 Украјање винилне подне облоге на суво, лепљење на под     
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дисперзивним еколошким лепком Схоноџ Емицлассиц са ниском 
емисијом по стандарду ЕЦ 1 плус или еквивалентно – са варењем 
спојева електродом у боји изабране подне облоге. Након варења спој 
довести у идеалну раван са подом. Квалитет и врста облоге у класи 
произвођача "ГЕРФЛОР – Таралаy Инитиал" или еквивалентно. Сав 
материјал обезбеђује извођач радова. Обрачун м² изведене 
површине пода. 

 - приземље м2 284,28   
 укупно: м2 284,28    
      

10-04 ПВЦ сокле     
 Набавка, транспорт и монтажа флексибилних ПВЦ сокли од висине 

10цм, дебљине 7мм (дебљина ПВЦ-а 1.1мм) у просторијама са 
етисоном и епокси подом.  Димензије 120x7мм. На саставима 
герована, лепљена за зид. Са стране, до зида укопан нут за 
инсталацује.     

 Радити у свему према упутствима поризвођача и испоручиоца 
система. Обрачун по м1.     

 - приземље м1 326,40   
 Укупно: м1 326,40    
      

10-05 Спортски под     
 Набавка и транспорт материјала и полагање хомогене винилне подне 

спортске облоге према одобреном узорку, типа као Таркет 
Оминспорт Тренинг или еквивалентно. Облога дебљине 5мм,  тежине 
до 6,150 kg/m2, завршни слој Topclean XP® protection, ролне 
димензије 2X23м, и да не подржава развој буђи и гљивица,  а на 
претходно припремљену и изравнату цементну косуљицу. Украјање 
винилне подне облоге на суво, лепљење на под дисперзивним, 
еколоским лепком  - са варењем спојева електродом у боји изабране 
подне облоге. Након варења спој довести у идеалну раван са подом. 
Квалитет и врста облоге у класи произвођаца "ТАРКЕТТ-Еминент" 
или еквивалентно. Сав настали отпад однети на градску депонију.     

 Лепљење форматизера ПВЦ лајсне у подножју зида (угао са подом), 
ради добијања радијуса винилне облоге. Лепљење вршити     
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неопренским типа Хенкел К1720 или еквивалентно, еколошким 
контакт лепком на претходно изравнатој, чистој и суво 
припремљеној подлози. Тип и димензије форматизера према детаљу. 
Сав материјал обезбеђује извођач радова. Сав настали отпад однети 
на депонију. 

 Лепљење ПВЦ завршне капе на завршетку винилне облоге на висини 
10цм од пода, у подножју зида изнад радијуса винилне облоге зида, 
на ивици са зидом. Лепљење вршити неопренским, еколошким 
контакт лепком типа Хенкел К 1720 на претходно изравнатој, чистој 
и суво припремљеној подлози. Тип и димензије ПВЦ завршне капе 
према детаљу главног архитектонског пројекта. Сав материјал 
обезбеђује извођач радова.     

 У обрачун улази подна облога, форматизер и ПВЦ завршна капа.     
 Обрачун по м2 изведене позиције.  84,80   
 спортска сала у приземљу м2 84,80    
      

10-06 Тротоар око објекта     
 Набавка, траспорт и израда тротоара око објекта према 

спецификацији. Тротоар се ради од бехатон ливених бетонских плоча 
у слоју песка са набијањем и заливањем. Дебљина плоча 3-5цм. Слог 
и димензија према пројекту (рибља кост, 30*15цм). Ради се уместо 
постојећег бетонског тротоара који се руши што је урачунато у цену. 
Пре израде бехатон тротоара потребно избетонирати плочу од 
набијеног бетона д=10цм као подлоге за тротоар што је такођу 
урачунато у ову позицију. све комплет са тампоном шљунка д=10цм. 
Урачунати и постављање ивичњака и фазонских комада на контакту 
са другачијом обрадом партера и травнатих површина.     

 Обрачун по м2 тротоара са свим потребним слојевима рпема опису.     
 - тротоар и стазе, око објекта  м2 405,12   
 Укупно: м2 405,12    
      

10-07 ТАРТАН ИГРАЛИШТЕ     
 Набавка материјала, транспорт и израда застора од гуме (тартан) на 

дечијем игралишту, д =4,6цм на претходно припремљеној подлози од 
туцаника и каменог агрегата Ø 4-7мм што је урауанто у цену.     
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Позиција обухвата постављање ЦБР подлоге гранулације од 0,5-7мм, 
д=30мм и наношење ЕПДМ завршног слоја, д=16мм, УВ стабилан, 
гранулације зрна од 1-3,5мм. Боја по избору пројектанта.  
Обрачун по м2. 
теракот боје 

 - ИГРАЛИШТЕ м2 318,00   
 Укупно: м2 318,00    
      
 ивичњаци око терена и бетонских стаза са ископом и темељом м1 274,48   
 Укупно: м1 274,48    
      
           

10-00 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ укупно 
дин :     

      
      

11-00 СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ         
      
 Напомена: Радови морају бити поверени само признатом стручном 

извођачу. Сви радови морају бити изведени по мерама и  цртежима 
из пројекта и пројекту ентеријера. Све мере извођач узима на лицу 
места пре почетка извођења радова.   

  

 НАПОМЕНА:  За стабилност плафона одговара извођач ! 
У цену укалкулисати  радну скелу, челичну подконструкцију, додатна 
ојачања за отворе; ојачања  за слободан крај плафона АЛ лајснама; 
носаче за туш плафонске батерије;   израду ревизионих 
(стандардних и противпожарних) плафонских отвора са прекривним 
затватачким системом, елоксирано, с уграђеном облогом од Диамант 
плоче (димензије, положај и број ревизионих отвора у свему према 
главном пројекту инсталација); просецања за отворе као  и 
бандажирање и глетовање спојева и др. што се неће посебно 
плаћати.   

  

 У цену укалкулисати наношење темељног (дисперзивног) премаза - 
подлоге за уједначавање упијања подлоге гипсаних плоча, 
учвршћивање и скупљање грађевинске прашине са подлоге пре   
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бојења...Дисперзивни премаз типа као Кнауф Тиефенгрунд или 
еквивалентно . Ценом сваке позиције обрачуната је и радна скела 
или платформа потребна за ивршење сваке појединачне позиције. 
Скела се неће посебно наплаћивати. 

      
      

11-01 монолитни влагоотпорни ГК спуштени плафон     
 Набавка и монтажа  спуштених плафона од  монолитних 

влагоотпорних гипскартонских плоча, дебљина  плоча износи 1,25цм. 
Плоче се причвршћују допуштеним вијцима на потконструкцију од УД 
и ЦД профила дебљине 0,6мм. Подконструкција се састоји од 
носећих и монтажних профила ЦД 60/27x0.6мм. Примарни ЦД 
60x27x0,6 мм профили на сваких 90цм, секундарни ЦД 60x27x0,6мм у 
ортогоналном правцу на сваких 40-50цм. Спој плафона са зидом 
извести са упуштеном спојницом - "фуга са сенком". Ивицу спојнице 
обрадити-ојачати с алуминијумском ивичном лајсном 25x13мм.  
Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. 
 Радити у свему по пројекту и упутству произвођача.     

 Позиција обухвата: 
 - бандажирање спојева  гипскартонских плоча и припрему за 
молерско-фарбарске радове 
 - формирање свих отвора за расвету, вентилацију и др. Плафон 
спустити на висину према пројекту, мерено од међуспратне 
конструкције. Уградне светиљке и вентилациона опрема морају бити 
качени посебно. У свему осталом важе одредбе општих услова.     

 Јединачном ценом обухватити сва бушења и украјања плафона за 
монтажу светиљки, анемостата, дифузора и др. што се неће посебно 
плаћати. У цену укалкулисати као и додатна ојачања за качење 
разних елемената у складу са пројектом. Извести у свему према 
прописима за ову врсту радова.  
Обрачун по м2, све комплетно са потребном радном скелом.     

 монолитни влагоотпорни ГК спуштени плафон     
 Објекат А     
 - приземље, санитарни чвор м2 42,60   
 укупно: м2 42,60    
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11-00 СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ укупно 

дин :     
      
      

12-00 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ       
      

12-01 Контактна фасада     
 Набавка материјала, транспорт и израда контактне фасаде преко 

перетходно постављених плоча термоизолације што је посебно 
обрачунато.   

  

 1.фазом дефинисано наношење висококвалитетног цементног лепка 
са мрежицом преко термоизолације (тврде плоче минералне вуне 
посебно обрачунате). У свеж слој лепка поставити стаклену мрежицу 
160г/м2 као ојачање.   

  

 Радити у свему према упутству произвођача. У цену урачунати и 
постављане угаоних мрежица са ојачањем ради правилног 
дефинисања отвора. Површине морају бити равне, без прелома и 
таласа, а ивице оштре и праве.   

  

 2 фазом дефинисана обрада фасаде силикатно фасадним малтером 
преко висококвалитетног лепка са мрежицом д=0,5 цм.     

 Радити у свему према упутству произвођача. Фасадне површине пре 
наношења малтера третирати одговарајућим прајмером за адхезију 
фасадних малтера.   

  

 Фасадни силикатни малтер мора бити класе горивости А2 с1 д1 (уз 
достављање одгова-рајућих сертификата о испитивању реакција на 
пожар).   

  

 Ценом обухватити: лепак, мрежице, прајмер, фасадни малтер и 
прајмер. Обрачун по  м2, комплет према опису.      

 Сокла објекта     
 - приземље м2 52,28   
  м2 52,28   
      

12-02 Фасадна скела     



 

_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН ( 45/2018) | 170 од 209 

 Набавка, транспорт, монтажа и демонтажа по завршеном послу 
фасдне рамовске скеле.     

 Скела од префабрикованих челичних рамова, са подницама од 
алуминијумских талпи. Скела мора имати рукохват - ограду, ногохват 
у свему према проејкту скеле што је обавеза извођача.    

  

 Скела мора имати атест, као и потврду о испитаном уземљењу за 
време извођења радова. Скела мора бити уземљена на  начин 
прописан елаборатом заштите на раду. Обрачун по м2 скеле.   

  

 Скела не сме бити одобрена за коришћење без сагласности 
надзорног органа и коментара пројектанта констуркције на пројекат 
скеле.   

  

  м2 440,00   
  м2 440,00   
      

12-00 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ укупно    
      
      

13-00 
 

РАЗНИ РАДОВИ 
      

         
13-01 Радови на озелењавању     

 Набавка, транспорт и израда нове травнате површине према 
ситуационом плану. Сво постојеће растиње и дрвеће се задржава. 
Терен прекопати, истретирати и посејати нову траву. Обрачун по м2 
травнате површине.   

  

 травнате површине испред и око објекта м2 1.401,31   
 укупно: м2 1.401,31   
      

13-02 Чишћење објекта у току радова     
 Чишћење просторија објекта у току трајања радова од грађевинског 

шута са превозом на градилишну депонију. Плаћа се једанпут, без 
обзира на број чишћења. Обрачун је по м2 очишћене просторије.   

  

 укупно: м2 438,10   
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13-03 Завршно чишћење       
 Завршно чишћење просторија са прањем комплетне столарије и 

браварије, стакала и др. непосредно пред технички пријем. Обрачун 
по м2  нето површине.   

  

 укупно: м2 438,10   
      

13-04 Ознаке заједничких просторија     
 Набавити и монтирати на вратима заједничких просторија натписе са 

наменом у свему према детаљима и упутству пројектанта. Ознаке 
облика и димензија према детаљу, причврстити за врата. Обрачун по 
комаду комплет монтираних ознака.   

  

 укупно: ком 5,00   
      

13-05 Кућни број     
 Набавити и монтирати на фасади кућне бројеве - пиктограми за 

обележавање објекта, облика и димензија у свему према детаљима и 
упутству пројектанта ентеријера. Кућне бројеве причвстити 
шрафовима од нерђајућег челика са поклопним капама и типловима. 
Обрачун по комаду комплет монтираног кућног броја.   

  

 укупно: ком 1,00   
      

13-06 Натпис са називом улице     
 Набавити и монтирати на фасади натписе са називом улице облика и 

димензија у свему према детаљима и упутству локалног комуналног 
предузећа. Натписе причвстити шрафовима од нерђајућег челика са 
поклопним капама и типловима. Обрачун по комаду комплет 
монтираног назива улице.   

  

 укупно: ком 1,00   
      

13-07 Отирач за ноге     
 Набавка, транспорт и уградња уградног отирача за ноге на улазним 

вратима објекта А у ветробрану.     
 Алуминијумски отирачи за ноге испуна Отирач у комбинацији гума-

текстил са АЛУ рамом. Уградни отирачи за ноге – дубина 22-24мм     
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 укупно: м2 5,57   
      

13-08 Капија     
 Набавка и уградња двокрилне капије, висине 4.00м и ширине 5.0 м (2 

крила по 2.5м). Рам капије израђен је од профила 80џ40џ3мм, испуна 
од панела са дебљином жице 8/8/6мм и осовинском димензијом окца 
50џ200мм. Стубови капије су израђени од профила 120џ120џ4мм, 
дужи за 600мм од висине капије, због бетонирања истих у темељу. 
У цену капије улази комплетан прибор: штелујуће шарке, 
цилиндрична брава са 3 кључа, кваке, прихватник. Капија је 
топлоцинкована према норми ДИН ЕН ИСО 1461 и пластифицирана, 
боја РАЛ 6005 - мочварно зелена или РАЛ 7016 - антрацит сива. У 
цену урачуната израда бетонских темељних стопа дим. 80/80/100цм 
за стубове капије. Обрачун по комаду капије са уградњом.   

  

 капија улазна колска     
 укупно: ком 1,00   
      

13-09 Ограда дворишта     
 Набавка и монтажа ограде висине 2м са транспортом - на 

терену припремљеном за монтажу ограде врши се размеравање дуж 
линије ограде, затим ископ 
темеља самаца у земљи ИИИ категорије, пречника 300мм осовински 
на сваких 2500мм, дубине 600мм. У ископане темеље следи 
постављање стубова и њихово нивелисање, затим бетонирање 
бетоном марке МБ30. На постављене стубове качење панела, 
притезање истих помоћу прохромских кукица и матица. Са задње 
стане стуба отвори се затварају пластичним чепићима, док се са 
горње стране стуб затвара пластичном капом. Обрачун по дужном 
метру испоручене и уграђене ограде са урачунатим припремним 
радовима и рушењем старе ограде.   

  

 ограда око школе м1 199,50   
 укупно: м1 199,50   
      

13-10 Ограда игралишта     
 Набавка и монтажа ограде висине 4м са транспортом - на терену     
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припремљеном за монтажу ограде врши се размеравање дуж линије 
ограде, затим ископ темеља самаца у земљи 3. категорије, димензија 
40*40цм осовински на сваких 2500мм, дубине 700мм. У ископане 
темеље следи постављање стубова и њихово нивелисање, затим 
бетонирање бетоном марке МБ30. На постављене стубове качење 
панела у 2 реда по 2м, притезање истих помоћу прохромских кукица 
и матица. Са задње стане стуба отвори се затварају пластичним 
чепићима, док се са горње стране стуб затвара пластичном капом. 
Обрачун по дужном метру испоручене и уграђене ограде, без радова 
припреме терена за монтажу. 

 ограда око игралишта м1 26,00   
 укупно: м1 26,00   
      
      

13-00 РАЗНИ РАДОВИ укупно:    
      
      

14-00 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ       
      
 ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ     

14-01 Испорука и монтажа уградна модуларна прикључнице са контактом 
за уземљење 16А, 250VAC, IP20, прикључница се уграђује у носач 
модула, преко којег се ставља маска.   

  

  ком. 30   
      

14-02 Испорука и монтажа уградна модуларна прикључнице са контактом 
за уземљење 16А, 250VAC, IP20, прикључница се уграђује у носач 
модула, преко којег се ставља маска. Предвиђена је уградња 
прикључница са заштитном мембраном која обезбеђује заштиту за 
децу спречавањем уметања предмета у прикључницу.   

  

  ком. 10   
      

14-03 Испорука и монтажа уградног модуларног једнополног прекидача 
10А, 250VAC, IP20, прекидач je ширине 2М и уграђује се у носач     
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модула, преко којег се ставља маска. 
  ком. 40   
      

14-04 Испорука и монтажа прикључног места у зиду које обухвата следеће 
позиције: 
Носач модула 2М.  
Универзална монтажна кутија Ø60. 
Украсна маска 2М. 
Сав остали материјал потребан за монтажу.   

  

  ком. 87   
      

14-05 Прикључница монофазна 16А, 250V~, IP44, са порцеланским језгром 
монтажном кутијом и потребним прибором за уградњу на зид     

  ком. 5   
      

14-06 Прикључница трофазна 16А, 400V~, IP44, са порцеланским језгром 
монтажном кутијом и потребним прибором за уградњу на зид     

  ком. 2   
      

14-07 Прекидач монополни 10А, 250V~, IP44, за монтажу на зид.     
  ком. 2   
      

14-08 Прекидач наизменични 10А, 250V~, IP44, за монтажу на зид.     
  ком. 2   
      

14-09 Повезивање вентилатора      
  ком 2   
      
 СВЕТИЉКЕ     
 Овај део предмера и предрачуна обухвата: испоруку, монтажу и 

повезивање ниже описаних светиљки укључујући:     
 - испорука монтажа и повезивање помоћу стезаљки на већ  

  изведену инсталацију светиљке како је то описано у  позицијама     
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 - постављање ЛЕД светиљке     
 - прање, брисање и намештање на светиљке стаклене или пластичне 

кугле, звона или поклопца, који су саставни део светиљке     
  - испитивање и стављање под напон 

  кугле, звона или поклопца, који су саставни део светиљке     
 -замену свих светиљки које не буду исправни у тренутку техничког 

пријема инсталације     
 Испорука и монтажа на месту означеном на цртежима на плафон или 

зид светиљке комплет са прибором за монтажу, грлом, предспојним 
справама и сијалицама одговарајуће снаге.   

  

 Плаћа се испоручено и припремљено за исправан рад. Светиљке су 
по избору пројектанта ентеријера, а следећих карактеристика:     

      
14-10 Светиљка означена са ТИП4     

 Надградна вододихтована светиљка.  
Укупна инсталисана снага светиљке је максималних 40W. 
Температура боје 4000К.  
Индекс репродукције боје CRI≥80.  
Светиљка је приближних димензија 1277ммх101ммх101мм. Излазна 
струја драјвера је константна и подесива до максимум 700мА. 
Ефикасност LED модула је минимум 140lm/W док укупан светлосни 
флукс извора не сме да буде мањи од 4900lm. Степен заштите мора 
бити минимум IP66. Светиљка је типа TITAN 2xWUM-840 IP66, 
произвођача BUCK или еквивалентна.   

  

    ком 8   
      

14-11 Светиљка означена са ТИП3      
 Надградна четвртаста растерска LED светиљке.  

Укупна инсталисана снага светиљке је максималних 28W. 
Температура боје 4000К.  
Индекс репродукције боје CRI≥80. 
Светиљка је приближних диментија 600х466х58мм. Излазна струја 
драјвера је константна и подесива до максимум 700мА. Ограничење 
бљештања UGR<16, док је угао одсецања снопа 65° L<200cd/m2. 
Ефикасност LED модула је минимум 155lm/W док укупан светлосни 
флукс извора не сме да буде мањи од 3600lm.Степен заштите мора   
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бити минимум IP20.  
Светиљка је типа ORIEN DLM2, произвођача BUCK или еквивалентна. 

    ком 38   
      
      

14-00 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ укупно:    
      
      

15-00 ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ       
 Све позиције обухватају набавку, транспорт и уградњу свог 

материјала специфицираног описом и другог прибора неопходног за 
потпуно и квалитетно извођење позиције и радова     

  

         
15-01 Демонтажа постојеће инсталације, цеви фитинга, 

галантерије и друго     
 Демонтажа и одвоз на депонију коју одреди надзорни орган до 25км, 

свог водоводног и канализационог материјала и то: цеви, фитнига, 
вентила, фазонских комада и другог ситног прибора из санитарног 
чвора школе. Обрачунава се паушално по ком.санитарног чвора. 
Демонтажа санитарне опреме дата посебно.   

  

 Санитарни чвор у школи ком 1,00   
 укупно: ком 1,00   

15-02 Уградња канализационих цеви од ПВЦ-а са фитингом:     
 фи 100 м1 17,00   
 фи 75 м1 8,00   
 фи 50 м1 4,00   
 укупно:   29,00   
      

15-03 Уградња подних решетки са сливником     
 фи 70 ком 3,00   
 укупно: ком 3,00   

15-04 Уградња вентилационих глава од поц.лима     
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 фи 150 ком 1,00   
 укупно: ком 1,00   

15-05 Уградња водоводних ПЕ цеви са фитингом     
 фи 3/4 м1 47,00   
 фи 1/2 м1 22,00   
 укупно: ком 69,00   
      

15-06 Уградња пропусник "ЕК" вентила за ВЦ фи 1/2     
 фи 1/2 ком 5,00   
 укупно: ком 5,00   
      

15-07 Уградња пропусник "ЕК" вентила без испуста са розетном     
 фи 3/4 ком 5,00   
 фи 1/2 ком 10,00   
        

15-08 Уградња умиваоника, као постојећи, обрачуната и демонтажа старих. 
Урачунати сифон и батерију.     

 санитарни чвор ком 4,00   
 укупно: ком 4,00   
      

15-09 Уградња ВЦ шоља од фајанса са припадајућом даском, 
водокотлићем, цевима за прикључак и потезаљком.     

  ком 4,00   
 укупно: ком 4,00   

15-10 Уградња галантерије од инокса:     
 огледало ком 2,00   
 етажер полица ком 2,00   
 држач за пешкир ком 4,00   
 држач за сапун ком 4,00   
 држач за тоалет папир ком 4,00   

15-00 ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ укупно:    
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 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО – 
ЗАНАТСКИХ РАДОВА - ОШ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН, КРВИЈЕ     

      
01-00 РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ     
02-00 ЗИДАРСКИ РАДОВИ      
03-00 ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ     
04-00 ТЕСАРАСКИ РАДОВИ     
05-00 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     
06-00 АЛУМИНАРИЈА     
07-00 ЛИМАРСКИ РАДОВИ     
08-00 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     
09-00 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ     
10-00 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ     
11-00 СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ     
12-00 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ     
13-00 РАЗНИ РАДОВИ     

 УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИ 
РАДОВИ - ОШ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН, КРВИЈЕ     

      
      
 ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОШ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН, 

КРВИЈЕ     

      
1-13 ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ     
14 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ     
15 ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ     
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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; 

21. 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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XII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ 

 
 

Редни број Опис радова Материјал/опрема и 
захтевани 

критеријуми 

Произвођачи Модел 

ОШ“Света 
Михајловић“ 
Буровац 
Позиција 
05-02 

Набавка, транспорт и 
израда заштитног 
премаза дрвене 
конструкције крова и 
зидова таванског 
простора. Заштита се 
ради премазом типа 
као FIRESTOP WOOD 
или еквивалентно. 
Материјал је 
једнокомпонентни, и 
пружа заштиту од 
целулозног пожара до 
90минута. Боја: бела 
мат. Потребно 
доставити сертификат 
на ватроотпорност до 
90мин. Обавезно и 
наношење прајмера као 
PRIMTEC wood или 
еквивалентно пре 
завршног премаза.  
У свему према упутству 
произвођача или 
система, ПП елаборату 
и према главном 
пројекту заштите од 
пожара. 
 

Материјал је 
једнокомпонентни, и 
пружа заштиту од 
целулозног пожара до 
90минута. Боја: бела мат. 
Ватроотпорност до 
90мин.  

  

ОШ“Света 
Михајловић“ 
Буровац 
Позиција 
06-02 

Хидроизлоација 
косог крова, 
д=1.5мм 
Набавка, транспорт и 
израда ХИ косог крова. 
Хидроизолација косог 
крова поставља се у 
виду мембране  и то 
типа као  BauderTop 
UDS 3 NK или 
еквивалентно. 
Површина подлога 
мора бити уједначена, 
глатка и без оштрих 
избочина или 
неравнина, итд. Носећи 
слој мора мора бити 
компатибилан са 
мембраном, отпоран на 
разредиваче, цист, сув 
и без трагова масти 
или прашине. 

1. -Постојаност при 
ниским 
температурама -20 
°С. Постојаност 
при високим 
температурама 
≥+100 °С. Вучна 
чврстоћа 
максимална вучна 
сила узд. ≥ 900 
N/50 ммпопр. ≥ 
450 N/50 мм. 
Истезање узд. ≥ 
35%; попр. ≥ 35% 
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BauderTop UDS 3 NK је 
паронепропусна 
битуменска подложна 
мембрана са 
самољепљивим 
спојевима, изразито 
робустна. Полагање на 
дрвену оплату или 
плоче на бази дрвета. 
Опис подложна 
мембрана Горња 
површина тканина од 
синтетичких влакана, 
самољепљиви спојеви. 
Доња површина 
тканина од синтетичких 
влакана, самољепљиви 
спојеви. Ојачање 
тканина од синтетичких 
влакана. Дужина 10м. 
Ширина 1 м. 
Постојаност при ниским 
температурама -20 °С. 
Постојаност при 
високим температурама 
≥+100 °С. Вучна 
чврстоћа максимална 
вучна сила узд. ≥ 900 
N/50 ммпопр. ≥ 450 
N/50 мм. Истезање узд. 
≥ 35%; попр. ≥ 35% 

ОШ“Света 
Михајловић“ 
Буровац 
Позиција 
06-03 

ТИ крова, д=20цм 
Изолација крова у 
таванском простору, 
тврдопресована камена 
вуна, д=20цм + парна 
брана 
Израда термоизолације 
међуспратне 
конструкције између 
грејаног и спољашњег 
простора (1/3.спрат-
кров). Термоизолација 
се изводи плочама 
камене вуне (100кг/м3), 
д=10цм. Плоче се 
причвршћују помоћу 
пластичних  шајбни, 
шрафова и типлова на 
судару четири плоче. 
Плоче поставити на 
судар без зазора. 
Обрачун по м2. 
Особине плоче 
термоизолације: 
Коеfiцијент топлотне 
проводљивости-λд, 
према ЕН12667≤80 мм: 
0,033W/м·К. 
Ценом обухваћено 

-Особине плоче 
термоизолације: 
Коеfiцијент топлотне 
проводљивости-λд, 
према ЕН12667≤80 мм: 
0,033W/м·К. 

2.  
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постављање и 
заштитне фолије од 
ПВЦ-а, парне бране 
преко плоча 
термиозлације, што се 
неће накнадно 
плаћати. Обрачун по 
м2 термоизолације. 
 

ОШ“Света 
Михајловић“ 
Буровац 
Позиција 
06-04 

ТИ фасадног зида у 
слоју контактне 
фасаде  д=10цм 
Изолација фасадног 
зида као слој контактне 
фасаде, 
тврдопресована камена 
вуна, д=10цм. 
Израда термоизолације 
фасаде као слој 
контактне фасаде. 
Термоизолација се 
изводи плочама камене 
вуне (100кг/м3), 
д=10цм. Плоче се 
причвршћују помоћу 
пластичних  шајбни, 
шрафова и типлова на 
судару четири плоче. 
Плоче поставити на 
судар без зазора. 
Обрачун по м2. 
Особине плоче 
термоизолације: 
Коеfiцијент топлотне 
проводљивости-λд, 
према ЕН12667≤80 мм: 
0,033W/м·К. 
 

3. -Особине плоче 
термоизолације: 
Коеfiцијент 
топлотне 
проводљивости-
λд, према 
ЕН12667≤80 мм: 
0,033W/м·К. 

  

ОШ“Света 
Михајловић“ 
Буровац 
Позиција 
08-02 

унутрашња врата са 
алуминијумским 
довратником 
АЛУМИЛ ЛИНЕАР се 
састоје од штока од 
алуминијумских 
профила, са 
могућношћу 
прилагођавања 
дебљини зида. 
Профил је заштићен 
процесом 
пластификације у боји 
РАЛ 7021" structura".   
Крило врата је од 
тубулар плоче иверице, 
двострано обложено са 
МДФ плочама у 
деблињи од 6мм и ХПЛ-
ом у дебљини од 0,7мм. 
Боја ХПЛ-а, из каталога 

4. Крило врата је од 
тубулар плоче 
иверице, 
двострано 
обложено са МДФ 
плочама у 
деблињи од 6мм и 
ХПЛ-ом у дебљини 
од 0,7мм.  

5. -Профил је 
заштићен 
процесом 
пластификације у 
боји РАЛ 7021" 
structura".   
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добављача, по избору 
пројектанта. 
Ивице крила врата су 
додатно ојачене тврдим 
дрветом и 
алуминијумским 
профилима. Врата су 
опремљена системским 
оковом који је 
предвиђен за честу 
употребу и брава је 
магнетна.  
Квака је део додатне 
опреме и бира се уз 
сагласност надзорног 
органа и обавезан 
коментар пројектанта. 
Ценом обухватити и 
монтажу унутрашњеих 
и спољних клупица и 
солбанака према 
детаљу. 
 

ОШ“Света 
Михајловић“ 
Буровац 
Позиција 
10-01 

подови керамика 
Набавка и монтажа 
подне гранитне 
керамике у тоалетима и 
просторијама 
дефинисаним 
пројектом, типа као 
''KEOPE Granigliatti 
30x30'', боја према 
пројектом ентеријера 
или еквивалентно, 
серије доказано 
еквивалентне. 
Димензија керамике 
300/300мм. 
Противклизност 
керамике Р9. Фуге 2мм, 
боје 112 Мапеи Гроут 
или еквивалентно. Сва 
спајања у угловима 
обрадити силиконом и 
да се уклапа са фугама. 
Плоче се лепе за 
подлогу лепком 
предвидјеним за ову 
врсту радова. Лепак 
мора бити водоотпоран 
и нетоксичан. Обрачун 
је по м2 облоге. 

6. -Противклизност 
керамике Р9. Фуге 
2мм, боје 112  

  

ОШ“Света 
Михајловић“ 
Буровац 
Позиција 
12-03 

Винил облога подова 
Набавка и транспорт 
материјала и полагање 
хетерогене винилне 
подне облоге укупне 
дебљине 2,00мм, 
тежине до 2635гр/м² 
(по ЕН430), хабајућег 

7. - хетерогене 
винилне подне 
облоге укупне 
дебљине 2,00мм, 
тежине до 
2635гр/м² (по 
ЕН430), хабајућег 
слоја 0,70мм, 
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слоја 0,70мм, класе 
хабања Т (по ЕН 649), 
са Протецсол Р 
заштитом, отпорност на 
ватру Бфл-с1 (по ЕН 
13501-1), класе 
отпорности на хабање 
34/43 (ЕН 685), да не 
подржава развој буђи и 
гљивица (ИСО 22196) 
до 99%, Цласс 1 (по 
АСТМ Е648-08), 
антистатик <2кВ (по ЕН 
1815), поседује 
Флоорсцоре 
сертификат, емисија 
штетних органских 
једињења (ТВОЦ) 
˂10μг/м³ након 28 
дана, димензиона 
стабилност ≤0,4%, а на 
претходно 
припремљену и 
изравнату цементну 
кошуљицу (макс. 
влажност 2%). 
Украјање винилне 
подне облоге на суво, 
лепљење на под 
дисперзивним 
еколошким лепком 
Схоноџ Емицлассиц са 
ниском емисијом по 
стандарду ЕЦ 1 плус 
или еквивалентно – са 
варењем спојева 
електродом у боји 
изабране подне облоге. 
Након варења спој 
довести у идеалну 
раван са подом. 
Квалитет и врста 
облоге у класи 
произвођача "ГЕРФЛОР 
– Таралаy Инитиал" 
или еквивалентно. Сав 
материјал обезбеђује 
извођач радова. 
Обрачун м² изведене 
површине пода. 

класе хабања Т 
(по ЕН 649), са 
Протецсол Р 
заштитом, 
отпорност на 
ватру Бфл-с1 (по 
ЕН 13501-1), класе 
отпорности на 
хабање 34/43 (ЕН 
685), да не 
подржава развој 
буђи и гљивица 
(ИСО 22196) до 
99%, Цласс 1 (по 
АСТМ Е648-08), 
антистатик <2кВ 
(по ЕН 1815), 
поседује 
Флоорсцоре 
сертификат, 
емисија штетних 
органских 
једињења (ТВОЦ) 
˂10μг/м³ након 28 
дана, димензиона 
стабилност ≤0,4% 

ОШ“Света 
Михајловић“ 
Буровац 
Позиција 
13-02 

Kaсетирани плафон, 
префабриковани 
Испорука и монтажа 
минералног спуштеног 
плафона призвођача 
АРМСТРОНГ или 
еквивалентно, тип 
Сахара Microlook 
(упуштених ивица), 
димензија 1200 x 300 x 

- реакција на пожар A2 – 
s1, d0, рефлексија 
светлости 85%, 
коефицијент апсорпције 
звука aw=0.60, звучна 
изолација Dncw=34 dB, 
влагоотпорност 95% RH. 
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15mm, реакција на 
пожар A2 – s1, d0, 
рефлексија светлости 
85%, коефицијент 
апсорпције звука 
aw=0.60, звучна 
изолација Dncw=34 dB, 
влагоотпорност 95% 
RH. 
Панели се постављају 
на оригиналну носећу 
подконструкцију 
произвођача Армстронг 
или еквивалнетно, тип 
Прелуде висине 43мм, 
ширине 15мм и 
минималне носивости 
10,5кг/м2  беле боје, 
коју чине главни 
носачи дужине 3600мм 
и попречни носачи 
дужине 300мм. На 
местима забрављења 
попречних носача 
користити типски STAC 
елемент. Позицијом 
обухвати и ободни 
Shadowline профил. 
Распоред плоча извести 
према пројекту. Висина 
спуштања према 
пројекту. 
Уградне светиљке и 
вентилациона опрема 
морају бити качени 
посебно. У свему 
осталом важе одредбе 
општих услова. 
Јединичном ценом 
обухватити сва бушења 
и украјања плафона за 
монтажу светиљки, 
анемостата, дифузора и 
др. што се неће 
посебно плаћати. У 
цену укалкулисати и 
израду и монтажу 
ревизионих отвора са 
поклопцима, као и 
додатна ојачања за 
качење разних 
елемената у складу са 
пројектом. 

ОШ“Света 
Михајловић“ 
Буровац 
Позиција 
14-01 

Контактна фасада 
Набавка материјала, 
транспорт и израда 
контактне фасаде 
преко перетходно 
постављених плоча 
термоизолације што је 

-Фасадни силикатни 
малтер мора бити класе 
горивости А2 с1 д1  
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посебно обрачунато. 
1.фазом дефинисано 
наношење 
висококвалитетног 
цементног лепка са 
мрежицом преко 
термоизолације (тврде 
плоче минералне вуне 
посебно обрачунате). У 
свеж слој лепка 
поставити стаклену 
мрежицу 160г/м2 као 
ојачање. 
Радити у свему према 
упутству произвођача. 
У цену урачунати и 
постављане угаоних 
мрежица са ојачањем 
ради правилног 
дефинисања отвора. 
Површине морају бити 
равне, без прелома и 
таласа, а ивице оштре 
и праве. 
2 фазом дефинисана 
обрада фасаде 
силикатно фасадним 
малтером преко 
висококвалитетног 
лепка са мрежицом 
д=0,5 цм. 
Радити у свему према 
упутству произвођача. 
Фасадне површине пре 
наношења малтера 
третирати 
одговарајућим 
прајмером за адхезију 
фасадних малтера. 
Фасадни силикатни 
малтер мора бити класе 
горивости А2 с1 д1 (уз 
достављање одгова-
рајућих сертификата о 
испитивању реакција 
на пожар). 
 

ОШ“Света 
Михајловић“ 
Буровац 
Позиција 
44-01 

Светиљка је 
еквивалентна типу 
Philips CoreLine 
RC127V LED36S/840 
PSU W60L60 OC + 
RC125Z SMB W60L60 
Уградна/надградна 
светиљка израђена у 
LED технологији за 
опште осветљење 
простора. Кућиште и 
рефлектор светиљке су 
од челичног лима, 

8. - Угао исијавања 
светлости 
светиљке 100 
степени. 
Предвиђена за 
честа 
укључивања. 
Степен механичке 
заштите је IP20. 
Отпорност на удар 
је IK02, струјна 
класа I. Светиљка 
се испоручује у 
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обојено у белу боју. 
Оптика светиљке 
широкоснопна. Угао 
исијавања светлости 
светиљке 100 степени. 
Предвиђена за честа 
укључивања. Степен 
механичке заштите је 
IP20. Отпорност на 
удар је IK02, струјна 
класа I. Светиљка се 
испоручује у комплету 
са LED модулима са 
бојом светлости 4000К, 
индексом репродукције 
боје Ra већим од 80 и 
рамом за надградну 
монтажу.  Уједначеност 
боје, SDCM (0.38; 0.38) 
мањи од 3. Ефикасност 
мин 100lm/W, укупан 
иницијални флукс 
система је 3.600lm. 
Укупна снага система је 
максимално 36W. 
Коефицијент снаге 
минимум 0,9. Време за 
који светлосни флукс 
падне на 90% 
иницијалног флукса је 
15.000 сати, док је 
време док падне на 
80% 30.000 сати, а 
време док падне на 
70% 50.000 сати. 
Максимално један 
посто драјвера ће бити 
неисправно после 5.000 
сати. Температурни 
опсег рада светиљки је 
од +10 до +40 степени 
целзијуса. Димензије 
светиљке су 597 x 597 
mm. Светиљка треба да 
је усклађена са 
европским директивама 
који важе за 
производе, да има CE 
знак. 

комплету са LED 
модулима са бојом 
светлости 4000К, 
индексом 
репродукције боје 
Ra већим од 80 и 
рамом за 
надградну 
монтажу.  
Уједначеност боје, 
SDCM (0.38; 0.38) 
мањи од 3. 
Ефикасност мин 
100lm/W, укупан 
иницијални флукс 
система је 
3.600lm. Укупна 
снага система је 
максимално 36W. 
Коефицијент снаге 
минимум 0,9. 
Време за који 
светлосни флукс 
падне на 90% 
иницијалног 
флукса је 15.000 
сати, док је време 
док падне на 80% 
30.000 сати, а 
време док падне 
на 70% 50.000 
сати. Максимално 
један посто 
драјвера ће бити 
неисправно после 
5.000 сати. 
Температурни 
опсег рада 
светиљки је од 
+10 до +40 
степени целзијуса. 
Димензије 
светиљке су 597 x 
597 mm. Светиљка 
треба да је 
усклађена са 
европским 
директивама који 
важе за 
производе, да има 
CE знак. 

ОШ“Света 
Михајловић“ 
Буровац 
Позиција 
44-02 

Светиљка еквивалентна 
типу CoreLine 
Downlight DN130B 
LED20S/840 PSU PI6 
WH 
Уградна светиљка типа 
даунлајтер 
широкоснопне оптике 
за осветљење мокрих 

9. -Угао исијавања 
извора 120 
степени, угао 
исијавања 
светиљке 90 
степени. Спољни 
пречник 216mm,  
пречник исецања 
200mm, док је 
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чворова, израђена у 
LED технологији са 
једним светлосним 
извором. Угао 
исијавања извора 120 
степени, угао 
исијавања светиљке 90 
степени. Спољни 
пречник 216mm,  
пречник исецања 
200mm, док је 
максимална дубина 
светиљке 113mm. 
Кућиште светиљке је 
од поликарбоната 
обојено у белу боју, 
рефлектор светиљке од 
поликарбоната. Оптика 
од алуминијума. 
Протектор је од 
опалног поликарбоната 
(frosted). Степен 
механичке заштите је 
IP20,  отпорност на 
удар  IK02,  струјна 
класа I. Светиљка је 
опремљена са 
електричном 
предспојном справом.  
Светиљка се испоручује 
у комплету са LED 
модулима са бојом 
светлости 4000К,  
индексом репродукције 
боје Ra 80. Ефикасност 
светиљке мин 95lm/W, 
укупан иницијални 
флукс система је 
2100lm.  Укупна 
максимална снага 
система је 22W. 
Коефицијент снаге 
минимум 0,9. Светиљка 
има шестополни push-in 
конектор за лакшу 
монтажу, без отварања 
светиљки. Уједначеност 
боје, SDCM (0.38, 0.37) 
мањи од 5. Време за 
који светлосни флукс 
падне на 90% 
иницијалног флукса је 
15.000 сати, док је 
време док падне на 
80% 30.000 сати, а 
време док падне на 
70% 50.000 сати. 
Максимално један и по 
посто драјвера ће бити 
неисправно после 5.000 

максимална 
дубина светиљке 
113mm. Кућиште 
светиљке је од 
поликарбоната 
обојено у белу 
боју, рефлектор 
светиљке од 
поликарбоната. 
Оптика од 
алуминијума. 
Протектор је од 
опалног 
поликарбоната 
(frosted). Степен 
механичке 
заштите је IP20,  
отпорност на удар  
IK02,  струјна 
класа I. Светиљка 
је опремљена са 
електричном 
предспојном 
справом.  
Светиљка се 
испоручује у 
комплету са LED 
модулима са бојом 
светлости 4000К,  
индексом 
репродукције боје 
Ra 80. Ефикасност 
светиљке мин 
95lm/W, укупан 
иницијални флукс 
система је 2100lm.  
Укупна 
максимална снага 
система је 22W. 
Коефицијент снаге 
минимум 0,9. 
Светиљка има 
шестополни push-
in конектор за 
лакшу монтажу, 
без отварања 
светиљки. 
Уједначеност боје, 
SDCM (0.38, 0.37) 
мањи од 5. Време 
за који светлосни 
флукс падне на 
90% иницијалног 
флукса је 15.000 
сати, док је време 
док падне на 80% 
30.000 сати, а 
време док падне 
на 70% 50.000 
сати. Максимално 
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сати. Предвиђена за 
честа укључивања. 
Светиљка има 
могућност уградње на 
сензор покрета и 
сензор мерења нивоа 
светлости. 
Температурни опсег 
рада светиљки је од -10 
до +40 степени 
целзијуса. Светиљка 
има масу од око 0.7 kg. 
Светиљка треба да је 
усклађена са европским 
директивама који важе 
за производе, да има 
CE знак.. 

један и по посто 
драјвера ће бити 
неисправно после 
5.000 сати. 
Предвиђена за 
честа 
укључивања. 
Светиљка има 
могућност 
уградње на сензор 
покрета и сензор 
мерења нивоа 
светлости. 
Температурни 
опсег рада 
светиљки је од -10 
до +40 степени 
целзијуса. 
Светиљка има 
масу од око 0.7 
kg. Светиљка 
треба да је 
усклађена са 
европским 
директивама који 
важе за 
производе, да има 
CE знак.. 

ОШ“Света 
Михајловић“ 
Буровац 
Позиција 
44-03 

Светиљка еквивалентна 
типу Philips CoreLIne 
Waterproof WT120C 
LED40S/840 PSU 
L1200.  
Надградна 
водонепропусна 
широкоснопна 
светиљка израђена у 
LED технологији са 
једним LED извором, са 
заобљеним крајевима 
предвиђена за монтажу 
на плафон димензија 
1250x87mm, за 
осветљење техничких 
просторија. Угао 
исијавања светиљке 
110 степени. 
Предвиђена за честа 
укључивања. Кућиште 
светиљке је од 
поликарбоната обојено 
у сиву боју, рефлектор 
од челичног лима, 
оптички блок и 
протектор су од 
поликарбоната. Степен 
механичке заштите је 
IP65,  отпорност на 
удар је IK08, струјна 
класа И. Светиљка се 

10. - Угао исијавања 
светиљке 110 
степени. 
Предвиђена за 
честа 
укључивања. 
Кућиште светиљке 
је од 
поликарбоната 
обојено у сиву 
боју, рефлектор 
од челичног лима, 
оптички блок и 
протектор су од 
поликарбоната. 
Степен механичке 
заштите је IP65,  
отпорност на удар 
је IK08, струјна 
класа И. Светиљка 
се испоручује у 
комплету са LED 
модулима са бојом 
светлости 4000K, 
електронским 
предспојним 
уређајима и 
индексом 
репродукције боје 
Ра већим од 80. 
Светиљка има 
трополни push-in 
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испоручује у комплету 
са LED модулима са 
бојом светлости 4000K, 
електронским 
предспојним уређајима 
и индексом 
репродукције боје Ра 
већим од 80. Светиљка 
има трополни push-in 
конектор за лакшу 
монтажу, без отварања 
светиљки. Уједначеност 
боје, SDCM (0.38; 0.38) 
мањи од 3,5. 
Ефикасност мин 
111lm/W, укупан флукс 
система је 4.000lm. 
Укупна максимална 
снага система је 36W. 
Коефицијент снаге 
минимум 0,9. Време за 
који светлосни флукс 
падне на 90% 
иницијалног флукса је 
15.000 сати, док је 
време док падне на 
80% 30.000 сати, а 
време док падне на 
70% 50.000 сати. 
Максимално један 
посто драјвера ће бити 
неисправно после 5.000 
сати. Светиљка има 
могућност монтаже на 
сензор покрета и 
сензор мерења нивоа 
светлости. 
Температурни опсег 
рада светиљки је од -20 
до +35 степени 
целзијуса. Светиљка 
има масу од око 1,53 
kg. Светиљка треба да 
буде усклађена са 
европским стандардом 
о сигурном и 
правилном раду, да има 
ENEC ознаку. Светиљка 
треба да је усклађена 
са европским 
директивама који важе 
за производе, да има 
CE знак. Светиљка 
треба да је усклађена 
са RоHS директивама о 
ограничењу употребе 
одређених опасних 
супстанци у 
електричној и 
електронској опреми. 

конектор за лакшу 
монтажу, без 
отварања 
светиљки. 
Уједначеност боје, 
SDCM (0.38; 0.38) 
мањи од 3,5. 
Ефикасност мин 
111lm/W, укупан 
флукс система је 
4.000lm. Укупна 
максимална снага 
система је 36W. 
Коефицијент снаге 
минимум 0,9. 
Време за који 
светлосни флукс 
падне на 90% 
иницијалног 
флукса је 15.000 
сати, док је време 
док падне на 80% 
30.000 сати, а 
време док падне 
на 70% 50.000 
сати. Максимално 
један посто 
драјвера ће бити 
неисправно после 
5.000 сати. 
Светиљка има 
могућност 
монтаже на 
сензор покрета и 
сензор мерења 
нивоа светлости. 
Температурни 
опсег рада 
светиљки је од -20 
до +35 степени 
целзијуса. 
Светиљка има 
масу од око 1,53 
kg. Светиљка 
треба да буде 
усклађена са 
европским 
стандардом о 
сигурном и 
правилном раду, 
да има ENEC 
ознаку. Светиљка 
треба да је 
усклађена са 
европским 
директивама који 
важе за 
производе, да има 
CE знак. Светиљка 
треба да је 
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усклађена са RоHS 
директивама о 
ограничењу 
употребе 
одређених 
опасних супстанци 
у електричној и 
електронској 
опреми. 

ОШ“Света 
Михајловић“ 
Буровац 
Позиција 
44-04 

Светиљка еквивалентна 
типу  Philips CoreLine 
Wallmounted WL120V 
LED16S/840 PSU  
WH. Надградна  
светиљка са једним 
светлосним извором, 
израђена у LED 
технологији, 
предвиђена за монтажу 
на зид или плафон, 
кружног облика 
пречника 344 mm и 
дубине 120 mm. 
Кућиште светиљке је 
од композитног 
материјала, оптика од 
поликарбоната. Боја 
кућишта бела, RAL 
9010. Протектор од 
опал UV стабилисаног 
поликарбоната.Оптика 
симетрична, угао 
исијавања извора 120 
степени, исијавање 
светиљке 180 степени. 
Степен механичке 
заштите је IP65, 
отпорност на удар IK10, 
док је струјна класа I. 
Светиљка се испоручује 
у комплету са LED 
модулима са бојом 
светлости 4000K, 
електронским 
предспојним уређајима 
и индексом 
репродукције боје Ra 
80. Предвиђена за 
честа укључивања. 
Ефикасност светиљке је 
минимум 67lm/W,  
укупан иницијални 
флукс система је 
1.600lm. Укупна 
максимална снага 
система је 24W.  
Коефицијент снаге 
минимум 0,95. 
Светиљка има  push-in 
конектор за лакшу 

11. - Кућиште 
светиљке је од 
композитног 
материјала, 
оптика од 
поликарбоната. 
Боја кућишта 
бела, RAL 9010. 
Протектор од опал 
UV стабилисаног 
поликарбоната.Оп
тика симетрична, 
угао исијавања 
извора 120 
степени, 
исијавање 
светиљке 180 
степени. Степен 
механичке 
заштите је IP65, 
отпорност на удар 
IK10, док је 
струјна класа I. 
Светиљка се 
испоручује у 
комплету са LED 
модулима са бојом 
светлости 4000K, 
електронским 
предспојним 
уређајима и 
индексом 
репродукције боје 
Ra 80. Предвиђена 
за честа 
укључивања. 
Ефикасност 
светиљке је 
минимум 67lm/W,  
укупан иницијални 
флукс система је 
1.600lm. Укупна 
максимална снага 
система је 24W.  
Коефицијент снаге 
минимум 0,95. 
Светиљка има  
push-in конектор 
за лакшу монтажу, 
без отварања 
светиљки. 
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монтажу, без отварања 
светиљки. Уједначеност 
боје, SDCM (0.38, 0.38) 
мањи од 5. Време за 
који светлосни флукс 
падне на 80% 
иницијалног флукса је 
30.000 сати, док је 
време док падне на 
70% 50.000 сати. 
Максимално један 
посто драјвера ће бити 
неисправно после 5.000 
сати. Температурни 
опсег рада светиљки је 
од 0 до +25 степени 
целзијуса. Светиљка 
има масу од око 1,75 
kg. 

Уједначеност боје, 
SDCM (0.38, 0.38) 
мањи од 5. Време 
за који светлосни 
флукс падне на 
80% иницијалног 
флукса је 30.000 
сати, док је време 
док падне на 70% 
50.000 сати. 
Максимално један 
посто драјвера ће 
бити неисправно 
после 5.000 сати. 
Температурни 
опсег рада 
светиљки је од 0 
до +25 степени 
целзијуса. 
Светиљка има 
масу од око 1,75 
kg. 

ОШ“Жарко 
Зрењанин“ 
Крвије 
Позиција 
05-01 
 

ХИ подова 
санитарних чворова 
испод керамике 
Набавка материјала, 
транспорт  и израда 
хоризонталне 
хидроизолације 
купатила и тоалета, као 
и кухиње у приземљу и 
приступног платоа, 
двослојном 
полимерцементном 
хидроизолацијом (типа 
као Мапеластик - 
Мапеи или 
еквивалентно). 
Керамика или мермер 
се директно лепи преко 
хидроизолације. 
Постојећу подлогу 
очистити, одстранити 
све невезане делове, 
ако је потребно 
искрпити оштећења, 
наквасити да подлога 
буде влажна без 
барица на површини. 
Све спојеве зид-под и 
зид-зид обрадити 
еластичном гумираном 
полиестерском траком 
(Мапебанд), продоре 
обрадити гумираним 
полистиренским 
манжетнама (Мапебанд 
манжетна). На 
комплетну површину 
нанети слој глетерицом 

12. - високо 
еластични 
цементно-
полимерни малтер 
(приоњивости 
1,1Н/мм, 
растзљивости 18 
по ДИН 53504 са 
премошћавањем 
пукотина ширине 
до 1,2мм) 
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високо еластичног 
цементно-полимерног 
малтера (приоњивости 
1,1Н/мм, растзљивости 
18 по ДИН 53504 са 
премошћавањем 
пукотина ширине до 
1,2мм) у који се 
утискује мрежица од 
стаклених влакана. 
Други слој нанети 
након 5 сати или 
сутрадан. Изолацију 
поставити у свему 
према пројекту, 
детаљима и упутствима 
произвођача. 
Хидроизолацију подићи 
уз обимне зидове  мин. 
20цм, а спој вертикалне 
и хоризонталне 
хидроизолације 
додатно ојачати 
еластичном мрежицом 
што је обухваћено 
ценом. 
Хидроизолацију 
извести у свему према 
Техничком опису, 
важећим прописима, 
техничким условима, 
детаљима и упутству 
произвођача. 

ОШ“Жарко 
Зрењанин“ 
Крвије 
Позиција 
05-02 

Хидроизлоација 
косог крова, 
д=1.5мм 
Набавка, транспорт и 
израда ХИ косог крова. 
Хидроизолација косог 
крова поставља се у 
виду мембране  и то 
типа као  BauderTop 
UDS 3 NK или 
еквивалентно. 
Површина подлога 
мора бити уједначена, 
глатка и без оштрих 
избочина или 
неравнина, итд. Носећи 
слој мора мора бити 
компатибилан са 
мембраном, отпоран на 
разредиваче, цист, сув 
и без трагова масти 
или прашине. 
BauderTop UDS 3 NK је 
паронепропусна 
битуменска подложна 
мембрана са 
самољепљивим 

-Постојаност при ниским 
температурама -20 °С.  
-Постојаност при високим 
температурама ≥+100 
°С.  

13. -Вучна чврстоћа 
максимална вучна 
сила узд. ≥ 900 
N/50 ммпопр. ≥ 
450 N/50 мм. 
Истезање узд. ≥ 
35%; попр. ≥ 35% 
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спојевима, изразито 
робустна. Полагање на 
дрвену оплату или 
плоче на бази дрвета. 
Опис подложна 
мембрана Горња 
површина тканина од 
синтетичких влакана, 
самољепљиви спојеви. 
Доња површина 
тканина од синтетичких 
влакана, самољепљиви 
спојеви. Ојачање 
тканина од синтетичких 
влакана. Дужина 10м. 
Ширина 1 м. 
Постојаност при ниским 
температурама -20 °С. 
Постојаност при 
високим температурама 
≥+100 °С. Вучна 
чврстоћа максимална 
вучна сила узд. ≥ 900 
N/50 ммпопр. ≥ 450 
N/50 мм. Истезање узд. 
≥ 35%; попр. ≥ 35% 

ОШ“Жарко 
Зрењанин“ 
Крвије 
Позиција 
05-03 

ТИ фасадног зида у 
слоју сендвич зида  
д=5цм 
Изолација фасадног 
зида као седвич зида, 
тврдопресована камена 
вуна, д=5цм. 
Израда термоизолације 
фасаде као слој 
контактне фасаде. 
Термоизолација се 
изводи плочама камене 
вуне (100кг/м3), 
д=5цм. Плоче се 
причвршћују помоћу 
пластичних  шајбни, 
шрафова и типлова на 
судару четири плоче. 
Плоче поставити на 
судар без зазора. 
Обрачун по м2. 
Особине плоче 
термоизолације: 
Коеfiцијент топлотне 
проводљивости-λд, 
према ЕН12667≤80 мм: 
0,033W/м·К. 

-Особине плоче 
термоизолације: 
Коеfiцијент топлотне 
проводљивости-λд, 
према ЕН12667≤80 мм: 
0,033W/м·К. 

14.  

  

ОШ“Жарко 
Зрењанин“ 
Крвије 
Позиција 
06-01 
 

Спољашњи прозори 
и врата 
Набавка, израда, 
транспорт и уградња 
фасадне алуминарије 
од  алуминијумских 
профила домаћег 

15. -Топлотна 
проводљивост 
профила  Уф =2,3 
W/м2/К или мањи 
. 
Профил је 
заштићен 
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произвођача са 
скривеним крилом и 
термопрекидом типа 
АЛУМИЛ М11500 
еквивалентно. 
Топлотна 
проводљивост профила  
Уф =2,3 W/м2/К или 
мањи . 
Профил је заштићен 
процесом 
пластификације у боји 
РАЛ 7021"струцтура".          
Доставити сертификат 
за боју профила 
"QУАЛИЦОАТ СЕА СИДЕ 
ЦЛАСС". 
Уградњу  вршити преко 
челичних држача. 
Приликом уградње 
избећи директан додир 
челика и 
алуминијума.Сви 
челични елементи и 
остали елементи за 
фиксирање 
позиције,опшивни 
елементи,као и 
материјал за термичку 
и хидро изолацију по 
ободу отвора су 
саставни део 
позиције.Монтажу 
вршити према "РАЛ" 
систему монтаже уз 
обавезну примену свих 
елеменате који су 
предвиђени истом. 
Оков системски,са 
отварањем према шеми 
произвођача 
алуминијумских 
профила са 
одговрајућим 
сертификатом,облик и 
боја по избору 
пројектанта,гаранцијом 
од 5 година. 
Позиција је застакљена 
термоизолационим 
стаклом типа 4+18+4, 
Уг=1,0 W/м2/К(САНИТ 
ГОБАИН ПЛАНИЦЛЕАР 
4мм+ПАНИЦЛЕР 4мм, 
са побољшаним 
дистанцером за стакло. 
Пуни делови су са 
испуном од ал.лима 
д=1мм+50мм 
термоизолација 

процесом 
пластификације у 
боји РАЛ 
7021"струцтура".          
Боја профила 
"QУАЛИЦОАТ СЕА 
СИДЕ ЦЛАСС". 
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(стиропор типа 
АУСТРОТХЕРМ ЕПС АФ 
ПЛ)+ал.лим д=1мм у 
боји браварије Уп=0,58 
W/м2/К. 
 

ОШ“Жарко 
Зрењанин“ 
Крвије 
Позиција 
06-02 
 

Унутрашњи прозори, 
надсветла и врата 
Набавка, израда, 
транспорт и уградња 
унутрашње 
алуминарије од  
алуминијумских 
профила домаћег 
произвођача са 
скривеним крилом и 
термопрекидом типа 
АЛУМИЛ М11500 
еквивалентно. 
Топлотна 
проводљивост профила  
Уф =2,3 W/м2/К или 
мањи . 
Профил је заштићен 
процесом 
пластификације у боји 
РАЛ 7021"струцтура".          
Доставити сертификат 
за боју профила 
"QУАЛИЦОАТ СЕА СИДЕ 
ЦЛАСС". 
Уградњу  вршити преко 
челичних држача. 
Приликом уградње 
избећи директан додир 
челика и алуминијума. 
Сви челични елементи 
и остали елементи за 
фиксирање 
позиције,опшивни 
елементи по ободу 
отвора су саставни део 
позиције.Монтажу 
вршити према "РАЛ" 
систему монтаже уз 
обавезну примену свих 
елеменате који су 
предвиђени истом. 
Оков системски,са 
отварањем према шеми 
произвођача 
алуминијумских 
профила са 
одговрајућим 
сертификатом, облик и 
боја по избору 
пројектанта,гаранцијом 
од 5 година. 
Позиција је застакљена 
термоизолационим 

16. -Топлотна 
проводљивост 
профила  Уф =2,3 
W/м2/К или мањи 
. 
Профил је 
заштићен 
процесом 
пластификације у 
боји РАЛ 
7021"струцтура".          
Боја профила 
"QУАЛИЦОАТ СЕА 
СИДЕ ЦЛАСС". 
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стаклом типа 4+18+4, 
Уг=1,0 W/м2/К(САНИТ 
ГОБАИН ПЛАНИЦЛЕАР 
4мм+ПАНИЦЛЕР 4мм, 
са побољшаним 
дистанцером за стакло. 
Пуни делови су са 
испуном од ал.лима 
д=1мм+50мм 
термоизолација 
(стиропор типа 
АУСТРОТХЕРМ ЕПС АФ 
ПЛ)+ал.лим д=1мм у 
боји браварије Уп=0,58 
W/м2/К. 
 

ОШ“Жарко 
Зрењанин“ 
Крвије 
Позиција 
10-03 

Винил облога подова 
Набавка и транспорт 
материјала и полагање 
хетерогене винилне 
подне облоге укупне 
дебљине 2,00мм, 
тежине до 2635гр/м² 
(по ЕН430), хабајућег 
слоја 0,70мм, класе 
хабања Т (по ЕН 649), 
са ПротецсолР 
заштитом, отпорност на 
ватру Бфл-с1 (по ЕН 
13501-1), класе 
отпорности на хабање 
34/43 (ЕН 685), да не 
подржава развој буђи и 
гљивица (ИСО 22196) 
до 99%, Цласс 1 (по 
АСТМ Е648-08), 
антистатик <2кВ (по ЕН 
1815), поседује 
Флоорсцоре 
сертификат, емисија 
штетних органских 
једињења (ТВОЦ) 
˂10μг/м³ након 28 
дана, димензиона 
стабилност ≤0,4%, а на 
претходно 
припремљену и 
изравнату цементну 
кошуљицу (макс. 
влажност 2%). 
Украјање винилне 
подне облоге на суво, 
лепљење на под 
дисперзивним 
еколошким лепком 
Схоноџ Емицлассиц са 
ниском емисијом по 
стандарду ЕЦ 1 плус 
или еквивалентно – са 
варењем спојева 

- класе хабања Т (по ЕН 
649), са ПротецсолР 
заштитом, отпорност на 
ватру Бфл-с1 (по ЕН 
13501-1), класе 
отпорности на хабање 
34/43 (ЕН 685), да не 
подржава развој буђи и 
гљивица (ИСО 22196) до 
99%, Цласс 1 (по АСТМ 
Е648-08), антистатик 
<2кВ (по ЕН 1815), 
поседује Флоорсцоре 
сертификат, емисија 
штетних органских 
једињења (ТВОЦ) 
˂10μг/м³ након 28 дана, 
димензиона стабилност 
≤0,4% 

17.  
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електродом у боји 
изабране подне облоге. 
Након варења спој 
довести у идеалну 
раван са подом. 
Квалитет и врста 
облоге у класи 
произвођача "ГЕРФЛОР 
– Таралаy Инитиал" 
или еквивалентно. Сав 
материјал обезбеђује 
извођач радова. 
Обрачун м² изведене 
површине пода. 

ОШ“Жарко 
Зрењанин“ 
Крвије 
Позиција 
14-10 
 

Светиљка означена 
са ТИП4 
Надградна 
вододихтована 
светиљка.  
Укупна инсталисана 
снага светиљке је 
максималних 40W. 
Температура боје 
4000К.  
Индекс репродукције 
боје ЦРИ≥80.  
Светиљка је 
приближних димензија 
1277ммх101ммх101мм. 
Излазна струја драјвера 
је константна и 
подесива до максимум 
700мА. Ефикасност ЛЕД 
модула је минимум 
140лм/W док укупан 
светлосни флукс извора 
не сме да буде мањи од 
4900лм. Степен 
заштите мора бити 
минимум ИП66. 
Светиљка је типа 
ТИТАН 2xWУМ-840 
ИП66, произвођача 
БУЦК или 
еквивалентна. 

18. -Светиљка је 
приближних 
димензија 
1277ммх101ммх10
1мм. Излазна 
струја драјвера је 
константна и 
подесива до 
максимум 700мА. 
Ефикасност ЛЕД 
модула је 
минимум 140лм/W 
док укупан 
светлосни флукс 
извора не сме да 
буде мањи од 
4900лм. Степен 
заштите мора 
бити минимум 
ИП66. Светиљка је 
типа ТИТАН 
2xWУМ-840 ИП66 

  

ОШ“Жарко 
Зрењанин“ 
Крвије 
Позиција 
14-11 
 

Светиљка означена 
са ТИП3 
Надградна четвртаста 
растерска ЛЕД 
светиљке.  
Укупна инсталисана 
снага светиљке је 
максималних 28W. 
Температура боје 
4000К.  
Индекс репродукције 
боје ЦРИ≥80. 
Светиљка је 
приближних димензија 
600х466х58мм. Излазна 

-Укупна инсталисана 
снага светиљке је 
максималних 28W. 
Температура боје 4000К.  
Индекс репродукције 
боје ЦРИ≥80. 
Светиљка је приближних 
димензија 600х466х58мм. 
Излазна струја драјвера 
је константна и подесива 
до максимум 700мА. 
Ограничење бљештања 
УГР<16, док је угао 
одсецања снопа 65° 
Л<200цд/м2. Ефикасност 
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струја драјвера је 
константна и подесива 
до максимум 700мА. 
Ограничење бљештања 
УГР<16, док је угао 
одсецања снопа 65° 
Л<200цд/м2. 
Ефикасност ЛЕД 
модула је минимум 
155лм/W док укупан 
светлосни флукс извора 
не сме да буде мањи од 
3600лм.Степен заштите 
мора бити минимум 
ИП20.  
Светиљка је типа 
ОРИЕН ДЛМ2, 
произвођача БУЦК или 
еквивалентна. 

ЛЕД модула је минимум 
155лм/W док укупан 
светлосни флукс извора 
не сме да буде мањи од 
3600лм.Степен заштите 
мора бити минимум 
ИП20.  

 
Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме:  

 Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин: 
У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у 
обрасцу структуре цена. 
У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу 
структуре цена. На захтев наручиоца приликом стручне оцене понуда потребно је доставити 
технички лист у свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу 
мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве колоне. Из садржаја 
техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми. 
 
 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица: 
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XIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. 
ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 
 
 У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача __________________________________________________, дајем следећу 

(назив понуђача) 
 
 

И З Ј А В У 
 
 

 Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________,  
(назив понуђача) 

испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке 
радова на адaптацији објеката ОШ Света Михајловић, Буровац, Петровац на Млави и ОШ  
Жарко Зрењанин Велико Лаоле,  Петровац на Млави  - одељење Крвије  , број 45/2018 
, односно. услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:  
 
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар; 
 
2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела 
преваре; 
 
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.  
 

 
 

Датум 
 

_________________ 

МП Потпис овлашћеног лица 
подизвођача  

 
________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду. 
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XIV.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 

1. ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 
 
 
 У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник подизвођача ______________________________________________, дајем следећу 

(назив понуђача) 
 
 

И З Ј А В У 
 
 

 Подизвођач ____________________________________, са седиштем у ______________,  
(назив понуђача) 

испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке 
радова ________________________, број__________, односно услове наведене у члану 75. ст. 1. 
Закона о јавним набавкама, и то:  
 
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар; 
 
2. Подизвођач и његов законски зуаступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела 
преваре; 
 
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.  
 
4.Понуђач има дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, 
ако је таква дозвола услов за обављање те делатности. 
 
 

 
Датум 

 
_________________ 

МП Потпис овлашћеног лица 
подизвођача 

 
 

________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 

Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача  и оверена печатом. 
Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду. 
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XV.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 
Назив понуђача: 
Седиште понуђача: 
Матични број: 
ПИБ: 

 
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  
извођење радова на адaптацији објеката ОШ Света Михајловић, Буровац, Петровац на 
Млави и ОШ  Жарко Зрењанин Велико Лаоле,  Петровац на Млави  - одељење 
Крвије  бр.  45/2018 , 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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XVI.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

  

Назив понуђача: 
Седиште понуђача: 
Матични број: 
ПИБ: 
 

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача _________________________________, дајем следећу 

И З Ј А В У 
 Понуђач __________________________________________, са седиштем у 
________________________________, испуњава додатне услове дефинисане конкурсном 
документацијом у поступку јавне набавке радова на адaптацији објеката ОШ Света Михајловић, 
Буровац, Петровац на Млави и ОШ  Жарко Зрењанин Велико Лаоле,  Петровац на 
Млави  - одељење  Крвије  , број  45/2018 , односно услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о 
јавним набавкама, и то:  
 
1.  Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом: 

• да остварени пословни приход у последње три године (2015, 2016, 2017) за које су достављени 
подаци мора да буде већи од330.000.000,00 динара; 

• да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки 
објављен Позив за подношење понуда није био неликвидан. 

• да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки 
реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 220.000.000,00  динара без пореза на додату 
вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и 
инсталатерских радова (водовод, канализација, израда епоксидних подова на адаптацији, 
санацији, објеката (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).  

2. Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом: 
• Да располаже минимално захтеваном опремом:  

Врста Количина 
Камион „кипер  1комада    
Лако доставно возило 2 комада     

         Кар микс  1 комада     
• да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца:  
- најмање 50 извршилаца,  
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: 

лиценцу 400 или 401 или 410 или 411-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 

- 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 лице за безбедност и заштиту на раду са положеним стручним испитом 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.Овај образац попуњен, потписан 
и оверен печатом доставља се уз понуду. 
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XVII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 
Назив понуђача: 
Седиште понуђача: 
Матични број: 
ПИБ: 
 

Понуђач _____________________________________________, даје  
(назив понуђача) 

 
 

И З Ј А В У 
О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 
 

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да  
(назив понуђача) 

ће,  уколико у поступку јавне набавке радова на адaптацији објеката ОШ Света Михајловић, 
Буровац, Петровац на Млави и ОШ  Жарко Зрењанин Велико Лаоле,  Петровац на 
Млави  - одељење Крвије   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. Овлашћено лице понуђача 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени 
представник групе понуђача. 
Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.  
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XVIII.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И 

ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

  Понуђач ________________________________________, даје следећу  
(назив понуђача) 

 
 

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. Овлашћено лице понуђача 
   

   
   

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 лице овлашћено од понуђача за обилазак локације, 
односно овлашћени представник  групе понуђача и предтставник Наручиоца. 
Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду. 
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XIX. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ 

 
 

Назив понуђача: 
Седиште понуђача: 
Матични број: 
ПИБ: 
 
  У вези са чланом 76. став 2. Закона , ___________________________________, 
изјављујем да располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , 
година производње , облик поседовања и  садашња вредност, наведена у следећој табели: 
 
 
Ред. 
Бр. 

Врста и тип Количина Година 
произво-
дње 

Облик поседовања 
(својина, закуп, 
лизинг) и садашња 
вредност 

Напомена 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 
 
 

Датум: М.П. Овлашћено лице понуђача 
   

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Напомена: Овај образац потписује Понуђач, односно 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  
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XX. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ  
 

Назив понуђача: 
Седиште понуђача: 
Матични број: 
ПИБ: 
 
 

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ________________________, изјављујем да сам у 
претходном периоду од ________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, 
чија листа је наведена у следећој табели: 
 
 

Ре
дн

и 
бр

. 

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. 
 
 
 
 
 

Датум: М.П. Овлашћено лице понуђача 
   

   
 
Напомена: Овај образац потписује Понуђач, односно 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  
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XXI. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

-подноси се на захтев Наручиоца- 
 

 
Назив наручиоца: 
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: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________, (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 
   

 
 
 
Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну 
и кривичну одговорност.  
Ова потврда сe подноси на захтев Наручиоца. 
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