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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.  47/2018   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  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 

• Предмет јавне набавке 
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број: 47/2018    је извођење радова на    

санацији и адаптацији  Дома здравља Петровац на Млави, амбуланта у Шетоњу   . 

Назив и ознака из Општег речника набавке: 

45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 
45262700 – адаптација зграда; 
45420000 – радови на уградњи столарије; 
45454000 – радови на реконструкцији; 
45350000 – машинске инсталације 
 

9. Партије 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 

III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

 
• Врста радова 

Радови на санацији и адаптацији Дома здравља Петровац на Млави, амбуланта у 
Шетоњу  у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који 
су саставни део Конкурсне документације. 

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

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи 
спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је 
потребно извршити.  
 
 

11. 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 или 
функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши 
изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и 
уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има 
право да ангажује друго лице на терет Извођача радова. 
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ПРОИЗВОЂАЧИ ИМЕНОВАНИ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА 
  
 Када се у техничким условима помиње име неког произвођача у вези са неким 
производом или материјалом, то је из разлога пружања примера са становишта захтеваног 
стандарда за тај производ или материјал. Произвођач који је на овај начин наведен у 
техничким условима неће се сматрати номинованим произвођачем. Понуђач може да 
предложи и прибави производ или материјал од другог произвођача, под условом да може да 
докаже се ради о еквивалентном производу и материјалу.  
 Наручилац обавештава понуђача да је, свако навођење елемената попут робног знака, 
патента, типа или произвођача, у конкурсној документацији, праћено речима „или 
одговарајуће“.  
 Појам „или одговарајуће“, за одређене ставке, наведене у Обрасцу о произвођачима 
материјала и опреме, понуђач доказује навођењем произвођача и модела који нуди и 
достављањем техничких листова свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу 
о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати 
редни број позиције из предмера радова односно Обрасца.  

 
 Образац о произвођачима материјала и опреме (поглавље XIII) чини обавезни део 
понуде и саставни је део уговора о извођењу радова. 
 
 У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног добра, не одговара 
захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне 
документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда 
Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.  
 У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним 
моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, 
понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке 
(престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља 
на сагласност Стручном надзору и Наручиоцу.  
 Предметни материјал и опрема који се замењује, у односу на понуђене моделе и 
произвођаче у поглављу Образац о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност 
Стручног надзора и Наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким 
карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени. 

Уз понуду обавезно је доставити Техничке листове свих добара, производа или 
материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком 
техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције предмера радова на коју се 
технички лист односи, а који је захтеван конкурсном документацијом.  

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим 
се уређује планирање и изградња.  

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при 
извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, 
у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени 
у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу 
врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у 
складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима. 

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач 
радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао 
Записник о примопредаји радова. 

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се 
односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од 
општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско 
занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области. 
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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. 

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

од 120  (стодвадесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. 
Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико 
другачије није договорено. 

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења. 
 

13. Место извођења радова  
(Насеље Шетоње, к.п. бр.3127/2, 3128/1 КО Шетоње) 

 
14. 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  
marina@petrovacnamlavi.rs , које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два дана 
пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем 
понуда.   

Лице за контакт:  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. 

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 
и санације -0-Главна свеска, 1- Пројекат архитекуре, 3- Хидротехничке инсталације,  4- 
Пројекат електроенергетских инсталација, 5.1- Пројекат ТК и сигналних инсталација, 5.2- 
Пројекат аутоматске детекције и дојаве пожара, 6- Идејни пројекат машинских 
инсталација, Елаборат енергетске ефикасности зграде, Елаборат заштите од пожара 
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.  
                                               

ТЕХНИЧКИ ОПИС 
АМБУЛАНТА - МЗ ШЕТОЊЕ НА К.П. БР. 3128/1 И 3127/2 К.О. ШЕТОЊЕ 

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ 
 
 
I. Архитектонско-грађевински радови  

1. ЛОКАЦИЈА: 
 

• Предметни објекат је зграда „Дома здравља“ у Петровцу на Млави, амбуланта у 
Шетоњу, на к.п. бр.3127/2, 3128/1 КО Шетоње. 

• Парцеле су полигоног облика.  
• Терен око објекта је релативно раван. 

 
 

2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ: 
 
Према  исказаној  потреби за извођењем радова на објекту, извршен је визуелни 
преглед, као и преглед расположиве техничке документације и том приликом утврђено 
је следеће: 

 
• Објекат припада општини Петровац на Млави-МЗ Шетоње. 
• Унутрашњост објекта је  застарелаи дотрајала , неке од просторија се у опште не 

користе а неке се не користе у предвиђеној намени. 
• Одвођење атмосферских вода се постиже постојећим поцинкованим олучним     

хоризонталама и вертикалама до терена, где се вода разлива по терену.     
• Тротоар око објекта је улегао због лоше подлоге тј. појаве вода. 
• На зидовима подрумских просторија је дошло до појаве капиларног пењања воде, које 

је такође потребно санирати. 
 

3. ПЛАНИРАНИ  РАДОВИ  НА AДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ: 
 

 
       Столарија 
• Комплетну унутрашњустоларију заменити дрвеним вратима, спољну столарију заменити и 

поставити нову од PVC – шупљих профила, 6 – коморних, PVC профили у боји по избору 
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инвеститора и застакљени термопан стаклом 4+12+4 mm. Димензије и начин отварања 
врата су дати пројектом 

 
Фасада 
• Са постојеће фасаде обити нестабилне и оштећене делове и искрпти те површине. Опрати 

постојећу фасаду како би смо добили чврсту и чисту површину која се далје облаже 
таблама камене вуне у деблјини која је одређена елаборатом енергетске ефикасност. Плоче 
камене вуне се лепе и обрађују  одговарајућим грађевинским лепком. Завршна обрада је 
силикатни малтер гранулације 1.5мм. 
 

Кровна конструкција 
• Кровна конструкција се ради од дрвене резане чамове грађе са сввим елементима исте ( 

венчанице, рожњаче, слемењаче, косници, стубови...) За повезивања елемената раде се 
стандардне тесарске везе. Летвисае се врши летвама димензија 3х5цм, а подашчавање се 
врши ОСБ плочама дебљине 1.1цм преко које се постаља паропрпусна водо непропусна 
фолија. Кровну конструкцију обавезно заштити средствима против инсеката и обавезно 
премазати сретством за противпожарну заштиту а у складу са елаборатом ПП заштите. Као 
кровни покривач користи се цреп. Покривање слемена крова урадиће се типским 
слемењацима. 

 
Унутрашња материјализација  
• У комплетном објекту, изузев у санитарним просторијама, ходницима, тј. просторијама 

које су посебно назначене, предвиђен је епоксидни под. У санитарним чворовима, 
ходницима и апотеци завршна обрада је керамика.  

• Зидови и плафони се малтеришу, глетују и боје бојом за ентеријер. Заштитну соклу у 
висини од 1.5 м обојити водоперивим бојама. У мокрим чворовима се поставља керамика 
на зидовима целом спратном висином, а плафони се глетују и боје бојом за ентеријер. У 
кухињи зе зидови облажу керамиком до висине од 1.50м, остатак се глетује и боји. 

• Комплетан опис подова, зидова и плафона је дат у графичком прилогу табела са описом и 
наменом просторија. 

 
Инсталације 
• У објекту је потребно извршити комплетну нову мрежу водовода, канализације, 

машинских и електро инсталација. 
• Сви  радови на инсталацијама морају се извршити стручно према пројекту и постојећим 

техничким прописима, са стручном радном снагом. Употребљени материјал мора да буде 
квалитетан и да у потпуности одговара важећим нормама и прописима за поједине врсте 
материјала и радова. 
 
А) Водоводна мрежа 
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• Водоводна мрежа за објекат од водомерне шахте до улаза у зграду биће изведена од 
полиетиленских цеви, пречника означених у графичким прилозима са одговарајућим 
фазонским комадима –који се спајају варењем. 

• Прикључак извести на постојећи довод 
• Мрежа у објекту треба да се изведе са минималним падом од 0.3% према испусним 

вентилима. Ради истицања воде из мреже код евентуалних интервенција разводна мрежа 
мора бити тако фиксирана да розетне вентила и батерија буду потпуно равне са финалном 
површином зида. Испред сваког изливног места је предвиђен пропусни вентил са капом и 
розетном. Потребе топле воде решене су бојлерима запремине 80 и 15 литра. На целокупну 
водоводну инсталацију, пре затварања рова и затварања жљебова (за разводе у зиду) 
извршити пробу на хидраулички притисак. О извршеној проби на притисак направити 
записник који поред извођања потписује и надзорни орган.     

• Комплетну инсталацију водовода извршити према важећим техничким прописима и 
нормама. Материјал који се уграђује у водоводну мрежу мора бити по одговарајућим 
стандардима првокласног квалитета. После изведених радова све отворе кроз које пролазе 
цеви меко затворити изолационим материјалом, како би се избегло преношење звучних 
вибрација.  

Б) Канализациона мрежа 

• Целокупна канализациона мрежа треба да буде урађена од пластичних PVC цеви пречника 
означених у пројекту. Спојеви се изводе помоћу натичног наглавка и профилисаног 
гуменог прстена, чије је лежиште у наглавку цеви. Хоризонтални развод је пројектован са 
падом од 2%. 

• Полагање цеви у доњем одводу извршити у рововима ширине 70cm у слоју песка од 
минимум 10cm изнад и испод цеви са сталним падом од 0,5%, а спајање извршити 
одговарајућим престенастим заптивачима.  

• Димензионисање комплетне мреже извршено је у свему према важећим прописима. 
Целокупна канализациона мрежа је од материјала домаће производње. 

• У оквиру радова на изради канализационе мреже предвиђена је израда нове  непропусне 
септичке јаме као и нов цевовод за повезивање од шахте поред објекта  са њом а обзиром 
да не постоји градска канализациона мрежа. 

Санитарни уређаји и прибор 
Предвиђена је  беле боје, са одговарајућом припадајућом арматуром и прибором 1. класе, 
дефинисан стандардима и атестиран од стране произвођача, у свему према предмеру радова. 
Не могу се набавити без консултације са надзорним органом и уз његову сагласност.   
 
• Сваки санитарни уређај треба да је снабдевен сифоном како би се спречило продирање 

плинова из канализационе мреже у просторије и одговарајућим пропусним вентилом. 
Лимарски радови  
• Сви лимарски радови изведени су од поцинкованог лима д=0.55мм. Сви делови лимарије 

скројени су у радионици и готови донети на градилиште. Пре израде лимарије узети мере 
на лицу места за сваку позицију. 
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Браварски радови 

• Сви браварски радови (израда ограде, настрешница, гелендери, капије...) раде се од 
кутијастих односно цевастих челичних профила а све према детаљима из пројекта. Сви 
делови браварије скројени су у радионици и готови донети на градилиште. Пре израде 
браварије узети мере на лицу места за сваку позицију. 
 

4. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: 
 
Приликом извођења радова, неопходно је водити рачуна о заштити животне средине у свему 
према Закону о заштити животне средине, Закону о управљању отпадом и Правилнику о 
поступању са отпадом који садржи азбест. Отпадне елементе и материјале разврставати на оне  
материјале који се возе на депонију, оне који су потенцијална сировина за рециклажу, 
материјале који се могу користити за поновну употребу и материјале који се класификују као 
опасан отпад. 
 
УПУТСТВО О МИНИМАЛНИМ УСЛОВИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Издавач: Министарство животне средине и просторног планирања 
(преузето из литературе) 
 
Опште мере 
 
А. Мере у току изградње 
 
Током извођења радова на припреми терена и изградњи објекта потребно је планирати и 
применити следеће мере заштите: 
1. Носилац пројекта је дужан да поштује Закон о планирању и изградњи („Сл. гл. РС”, бр. 
72/09), као и поџаконска акта донета на основу овог Закона 
2. Вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског 
материјала током транспорта 
3. Утврдити обавезу санације земљишта, у случају изливања уља и горива током рада 
грађевинских машина и механизације 
4. Отпадни материјал који настане у процесу изградње (комунални отпад, грађевински 
материјал и метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) прописно сакупити, разврстати и 
одложити на за то предвиђену и одобрену локацију 
5. Материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је прибављена 
сагласност надлежног органа; транспорт ископаног материјала вршити возилима која поседују 
прописане кошеве и систем заштите од просипања материјала 
6. Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или 
археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах прекине радове и обавести надлежну 
организацију за заштиту споменика културе 
7. Ако се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког типа и 
минеролошкопетрографског порекла, за које се претпоставља да има својство природног 
споменика, извођач радова је дужан да о томе обавести надлежну организацију за заштиту 
природе. 
 
Б. Управљање отпадом 
Носилац пројекта је дужан: 
1. Да поштује Закон о управљању отпадом („Сл. гл. РС”, бр. 36/09), Закон о амбалажи и 
амбалажном отпаду („Сл. гл. РС”, бр. 36/09), као и поџаконска акта донета на основу ових 
закона 
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2. Обезбеди посебан простор 
3. Обезбеди потребне услове и опрему за сакупљање, разврставање и привремено чување 
различитих отпадних материја (комунални и амбалажни отпад, органски или процесни отпад, 
рециклабилни материјал, отпад од чишћења сепаратора масти и уља и др.) 
4. Да секундарне сировине, опасан и други отпад, предаје лицу са којим је закључен уговор, а 
које има одговарајућу дозволу за управљање отпадом (складиштење, третман, одлагање и сл). 
 
II. Водовод и канализација 

 
ТЕХНИЧКИ ОПИС  
ОПШТЕ 
 

Инвеститор: ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ - МЗ ШЕТОЊЕ 
 

Објекат: АМБУЛАНТА - МЗ ШЕТОЊЕ НА К.П. БР. 3128/1 И 3127/2 К.О. 
ШЕТОЊЕ ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ 

 
1. У приложеним условима бр.1324 од 13.04.2018 год. издате од стране Комуналног јавано 

предузећа ,,ИЗВОР" Петровца на Млави није дефинисано постојеће стање инсталација 
за водоснабдевање насеља (пречник и полажај цеви) у односу на регулациону линију па 
изградња нове водомерне шахте,,... удаљене 1м од регулационе линије..." не стоји.  

2. ДРУГО: Инвеститор (корисник) инсистирао је на надовезивање (задржавање) на 
постојећи прикључак при реконструкцији унутрешње инсталације (санитарне) воде у 
објекту (разлог: временски проблеми везани за реконструкцију дела инсталација за 
водоснабдевање насеља тј. амбуланате; или, разлог за задржавање (углавном) 
постојећих траса канализација (ван објекта) уључујићи и полажај постојеће септичке 
јаме (до ње).  

3. Скраћено: Да по извршеној реконструцији исталације В+К у објекту могу бити одмах у 
функцији. 
 

4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 

Објекат амбулантe има приземље и спрат. У приземљу су смештене просторије 
амбуланте, а на спрату постоје две стамбене јединице. Ради се комплетна замена 
водоводне и канализационе мреже због промене намена просторија у приземљу, као и  
због дотрајалости инсталација у објекту. Не постоји хидрантска мрежа у објекту, зато је 
пројектом предвиђена новопројектована хидрантска мрежа. Објекат се снабдева 
санитарном водом (градском водом) прикључком на постојећу водоводну (уличну) 
мрежу Ø110 притиска у мрежи 3,0 бара.  
Архивски пројекат не постоји, па није могуће у графичким прилозима исцртати 
односно назначити све постојеће исталације и прикључке. 

Санитарна мрежа 
 
 
 ПЛАНИРАНИ РАДОВИ НА САНИТАРНОЈ МРЕЖИ 

 
Ради се комплетна замена водоводних цеви у објекту како је наведено због 
дотрајалости  

и промене намена просторија. Прикључак на санитарну воду врши се из постојеће водомерне 
шахте која се санира и адаптира због уградње новог водомера за санитарну и водомера 
пожарну воду, Цеви за унутрашњи развод санитарне (хладна и топла вода) и за спољашњу 
мреже предвиђене су од ПВЦ водоводних цеви притиска 10 bara, заједно са фитингом и 
материјалом за спајање.  
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Санитарна вода се од хоризонталног развода у два правца и вертикалама доводи до 
свих санитарних потрошача. Хоризонтални развод санитарне хладне воде у зиду је на висини 
0,30м од готовог пода. На дну вертикале санитарне воде, на сваком одвајању хоризонталног 
развода воде од вертикале, као и испред сваког точећег места предвиђен је пропусни вентил. 
Комплетна мрежа је у паду према вертикали.  

Пре пуштања у рад, водоводна инсталација се мора испитати на пробни притисак од 10 
бара, а затим испрати и извршити њена дезинфекција. 
 
 Хидрантска мрежа 
 
 

1) ПЛАНИРАНИ РАДОВИ НА ХИДРАНТСКОЈ МРЕЖИ 
 

Према ПРАВИЛНИКУ О ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА ЗА ХИДРАНТСКУ 
МРЕЖУ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА на катастарској парцели 3128/1 и 3127/2 К.О. 
Шетоње, категорија технолошког процеса према угрожености од пожара К5 за запремину 
објекта до 300м3, за V и IV степен отпорности објекта према пожару, за предвиђени 
степен оторности конструкције СОП lll потребна количина вода је Q=10 литара у секунди 
за гашење пожара, сходно чл.13 Правилника о техничким нормативима за хидрантску 
мрежу за гашење пожара (,,Сл.лист СФРЈ" br.30/91). 

 
Хидрантска мрежа не постоји, како спољашња тако ни унутрашња. Зато је пројектована 

хидрантска мрежа, прикључак на хидрантску мрежу Ø 110- 4" дужине 4,70м. На тој 
дужини је предвиђена два надземна хидрант Ø 80 у оквиру дворишта амбуланте, који не 
омета саобраћај. Новопројектована спољашна хидрантска мрежа иде око објекта и 
пречник цеви је Ø 110- 4" Они воде до зидних хидраната (назидни хидранти) тј. 
унутрашња хидрантска мрежа, један у приземљу и један на спрату. Вертикала (W) 
унутрашње хидрантске мреже је од поцинкованих цеви пречника Ø 65мм. Претпоставља 
се једновремени рад надземног хидранта (спољашњег) са 5 литара у секунди и два зидна 
хидранта (унутрашња) са по 2х2,5 литара у секунди, што је укупно 10литара у секунди. 

 
    Хидрауличким прорачуном хидрантске мреже нема довољно притиска у мрежи па било 
непходно поставити пумпно постројење.Изабран је пумапа типа Pedrollo Ppp CP230A-2 
Што се тиче рушења и сечења бетонских површина за постављање хидрантске мреже 
(каналски ровови) та позиција је обухваћена грађевинским предмером због рушење старог 
и постављања нових бетонских (поплочање) тротоара. 
 
 
Фекална канализација 
 ПЛАНИРАНИ РАДОВИ НА КАНАЛИЗАЦИОНОЈ МРЕЖИ 

 
 

Фекална канализација прикупља све отпадне воде из мокрих чворова и системом 
хоризонтала и вертикала их спроводи до фекалне канализације која се прикључује на 
постојећу канализациону шахту која води до новопројектоване септичке јаме.  

Траса канализације (у објекту) условљено је степеном изграђености парцеле КП 3128/1 
и 3127/2 .Пројектовањем трасе главног вода канализације изван објекта изводљиво је на 
суседним парцелама КП 3128/2,3127/1 и 3129, што даље условљава само извођење.  

Стара постојећа шахта је задржана на инсистирање корисника.Намера корисниока је да 
надаље санира постјећу септичку јаму за могућу даљу употребу.  

Као што је и претходно наведено, због санације објекта ради се потпуна замена 
канализационе мреже, а самим тим постављају се две трасе за канализацију као и за водоводну  
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мрежу. Самим тим потребно је било испројектовати две нове шахте пречника Ø160 са сувим 
ревизијама које воде до постојеће канализационе шахте. Постојећу канализациону шахту је из 
тих разлога неопходно санирати, очистити, омалтерисати и прилагодити новим 
канализационим инсталацијама. 
 

За канализационе цеви је предвиђена монтажа ПВЦ канализационих цеви квалитета НТ 
(РР) произвођача ,,Пештан'' Аранђеловац. Пречник цеви за спољашњу и унутрашњу 
канализациону мрежу дат је у графичким прилозима.  

Сви изливи од точећих места снабдеће се воденим затварачем (сифоном) ради 
спречавања продора непријатних мириса из канализације. У дну вертикала као и на потребним 
местима на хоризонталном разводу предвиђене су ревизије. На врху сваке вертикале на крову 
предвиђене су вентилационе главе Ø 160 од ПВЦ цеви. У санитарним просторијама 
предвиђене су подне решетке Ø75.  

Цеви спољашње канализационе мреже су положене на претходно набијеној подлози у 
слоју песка од 10 цм, накнадно насуте песком до висине 10 цм изнад темена цеви. На местима 
где канализационе вертикале силазе испод плоче приземља предвиђени су ревизиони фазонски 
комади.  

Након монтаже канализационих цеви, а пре затрпавања, потребно је извршити 
испитивање канализационе мреже на водонепропусност.  

Израда, однодно уградња нове септичке јаме која се налази на суседној парцели треба да 
буде типа трокоморне пластичне септичке јаме димензија: пречник 2,0м, дужина 7,7м, односно 
запремине 24м3.  

Атмосферска вода се прикупља са кровног покривача у поцинковане хоризонталне олуке, 
а на даље поцинкованим олучним вертикалама се испушта на зелену површину. 
 
Санитарни уређаји 
 

Избор санитарне опреме, арматуре и галантерије вршити уз сагласност Инвеститора у 
сарадњи са пројектантом архитектонског дела пројекта.  

Све санитарне објекте инсталирати према упутствима из техничког каталога 
произвођача опреме, а према положају датом у пројекту. 
 
1.5.1. ПРОРАЧУНИ 
Водовод 
 

Искуствено су усвојени пречници који задовољавају потребе функције задатих 
просторија и стандарде стручне области. 
 
Канализација 
 

Искуствено су усвојени пречници који задовољавају потребе функције задатих 
просторија и стандарде стручне области. 
 
 
1.5.2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
РАДОВА ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ  
за извођење водоводних и канализационих инсталација 

Претходне мере 
 

Инсталација водовода и канализације обухваћена овим пројектом треба да буде 
изведена у свему према пројекту. Пре почетка радова извођач је дужан да упореди 
пројектовани прикључак са стварним стањем на градилишту и расправи са надзорним органом 
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евентуална спорна питања. Пре сваке евентуалне измене, извођач је дужан да на време упозна 
надзорног органа и прибави сагласност пројектанта. 
 
Постављање водова 

Извођач је дужан проверити све висинске коте у пројекту и сравнити их са стварним 
котама на лицу места. Код канализационе мреже обавезно прво извести прикључак на улични 
канал, затим доњи развод канализације, а на крају вертикалне водове са огранцима. Сви 
хоризонтални водови постављају се са падом према најнижем испусном месту Употребљавати 
се може материјал према југословенским стандардима (ЈУС) и пре употребе потребно је на 
градилишту прегледати га. Сме се употребљавати само потпуно нови материјал и опрема. 
Савијање поцинкованих цеви не сме се вршити ни у топлом ни у хладном стању. Кроз зид 
цеви водити управно на површину зида. Цеви се не смеју водити косо кроз зид. 
 
Цеви у земљи 
 

Све цеви у земљи полажу се у слоју песка који обухвата цев са свих страна у дебљини 
мин. 5 цм. У насутом земљишту се на дну рова мора поставити довољно дебео слој песка и 
добро набити. Хумус, отпаци грађевинског материјала, шљунка и камење не смеју се 
употребљавати за затрпавање ровова. Постављање цеви у рововима може отпочети тек пошто 
је надзорни орган установио да је ров правилно и по пројекту ископан. Ров се не сме 
затрпавати пре него што надзорни орган изврши преглед мреже и пре него што се изврши 
испитивање инсталације. 
 
Цеви у конструкцијама 
 

Чврсто узиђивање цеви у зидове, бетоне и другу конструкцију није дозвољено. Отвори 
за пролаз цеви кроз конструкцију морају бити довољно велики а простор између цеви и 
конструкције испуњен пластичним малтером, да би се спречило оштећење цеви. Водоводне 
цеви се при пролазу кроз конструктивне зидове морају заштити заштитном цеви чији је 
пречник за 40 мм већи од спољњег пречника водоводне цев, а међупростор се испунити 
кучином и асфалтним китом. Евентуално непредвиђено штемовање у зидовима и мађуспратној 
конструкцији може се извршити само по претходној дозволи надзорног органа. 
 
Заштита цеви 
 

Водоводне цеви не смеју пролазити кроз зидове димњака и вентилационих канала, кроз 
каналска окна, испод пода клозета или писоара и тамо где могу бити изложене загађењу и 
корозији. На местима укрштања са другим водоводима цеви се морају заштитити при 
укрштању са каналима. Водоводна цев мора бити виша, а међупростор набијен глином 
најмање дебљине 20 цм. Ако је размак мањи, водоводна цев мора се провући кроз заштитну 
цев као при пролазу кроз зид. На местима где су изложене замрзавању, цеви се морају 
термички изоловати. Изолација се има извести најпажљивије, а водови се не смеју затрпавати 
пре него што ораган изврши преглед истих. При обустави рада цеви се морају на погодан 
начин привремено зачепити, да се вода не би загадила или испунила отпадним материјалом. 
  
Спојеви 
 

Спојеви цеви међу собом и између цеви и арматуре односно спојница или фазонских 
делова морају се извести најпажљивије. При спајању унутрашњи пречник цеви не сме бити 
сужен деловима арматуре, кудељом, калајем оловом или на други начин нити деформисан 
савијањем цеви. Спајање цеви не сме се вршити у зиду, подној плочи или слично. Овакво 
спајање мора се избећи ако је икако могуће. Заптивање спојева канализационих ливених цеви 
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и делова врши се набијањем, а водоводних поцинакованих цеви кудељом и китом који не сме 
садржати отровне састојке. 
 
 Причвршћивање цеви 
 

Цеви се морају причврстити за зидове односно конструкцију, обујмицама на размаку 
највише од 2,0 м а оловне цеви на размаку од највише 1,0 м. Осим тога оне морају бити по 
целој дужини ослоњене о зид. Цеви треба да буду тако постављене да је омогућено ширење 
услед топлоте. 
 
Арматуре 
 

Водоводне арматуре морају се претходно прегледати и по утврђеној исправности 
уградити. Уграђивање арматуре има се извести прецизно водећи рачуна о добром и лаком 
руковању и о естетском изгледу. Сви вентили и испусне славине треба да буду истог пречника 
као и цев. 
 
 
Санитарни уређаји 
 
Уграђивање санитарних уређаја има се извести прецизно и према приложеним детаљима. 
Висине санитарних уређаја, ако у пројекту није другачије назначено, мерено од готовог пода 
су следеће:  
 
  

Тип санитарног уређаја 
За одрасле 

(цм)  
  
Умиваоник 80 

  
Огледало (мерено од осовине) 155 

  
Зидна славина или батерија 105 

  
Кухињска судопера 60 

  
Кухињска батерија 80 

  
Водокотлић (високи) доња ивица 180 

  
Кутија за тоалетни папир 90 

 
Испитивање инсталације 
 
Водоводна инсталација 
 

Пробни притисак на који треба испитати инсталације у згради треба да је за 1 бар већи 
од двоструког радног притиска, тј. оног који је хидрауличким прорачуном добијен, по 
следећем поступку:  
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Сви отвори и крајеви цевне мреже се затворе чеповима, потом се мрежа напуни водом. 
Претходно се на погодном месту монтира манометар а ручном пумпом вода се сабија све док 
манометар не покаже одређени испитни притисак. У случају да сказаљка на манометру опада, 
редом се осмотри мрежа и тражи неисправно место које пропушта воду, вузуелно и ручно, 
пипањем, све спојеве проверити да ли су влажни, осушити их и поново проверити. Неисправна 
места треба поправити па поновити испитивање. Пуњење и пражњење мреже извршити преко 
славине са хелендером. Пре употребе готову инсталацију испрати водом под притиском од 
страних тела која су могла доспети у мрежу за време радова. Испирање вршити дотле док се не 
добије сасвим чиста вода. 
  
После ових проба извршити дезинфекцију воде по следећем поступку:  
- Дезинфекционо средство ће прописати санитарна служба водовода, а у сагласности са 
санитарном инспекцијом града.  
- Контролу испирања и дезинфекцију вршити искључиво под руководством одговорног, 
квалификованог и овлашћеног представника Санитарне службе предузећа.  
- Сматра се да је довољно 30 - 50 мг/л. У конкретном случају дозу прописује овлашћени 
представник санитарне службе који је у целини одговоран за дезинфекцију и евентуалне 
последице. 
 
 
- Нижа концентрација (10 мг/1) препоручује се када хлор остаје у контакту 12 - 24 сата.  
- Нормално време деловања хлора траје 3 - 12 сати. 
- Веће дозе хлора употребљавају се када је познато да цевовод садржи органске материје, 
које је немогуће уклонити испирањем или када је неопходно да се време дезинфекције скрати. 
 
- Минимално време трајања дезинфекције треба да износи 30 - 60 минута.  
- Додавање хлора врши се преко хлоринатора кроз посебно остављени прикључак. 
Испуштање воде врши се на крају мреже све док се јасно не осети хлор.  
- Делови мреже који се не дезинфикују морају бити сигурно искључени од дела мреже 
која се дезинфикује, односно не дезинфикује се – хидрантска мрежа.  
- Одговорни руководилац санитарне службе треба да обезбеди заштиту радника који 
раде на дезинфекцији, с обзиром да је хлор опасан по здравље, ако се пажљиво не рукује са 
њим.  
- Одговорни руководилац корисника инсталације треба да јавно обавести кориснике да је 
опасно користити воду у току дезинфекције.  
- Када је истекло време дезинфекције цевовод треба испирати чистом пијаћом водом све 
док се не добије чиста пијаћа вода (са толерантном концентрацијом хлора).  
- О извршеном хлорисању мора се водити записник, који оверава лице под чијом је 
контролом извршена дезинфекција цевовода. 
 
Канализациона мрежа 
 
Испитивање исправности канализационе мреже у зградама обавља се у три етапе:  
- Прва етапа обухвата испитивање доње одводне мреже пре него што се затрпа уз 
контролу нагиба канала по пројекту. За проверу исправности саставака (спојева) потребно је 
цео систем напунити водом, пошто се претходно канал зачепи на најнижем крају. У случају да 
неки спој пропушта воду, мора се растопити спој у наглавку и извршити поновно заптивање, а 
затим испитивање поновити. Тек после овога може се приступити затрпавању ровова.  
- Друга етапа се обавља када буде проведена цела вертикална мрежа са огранцима. 
Испитивање се врши помоћу воде или ваздуха.  
Испитивање водом врши се делимично за поједине вертикале, пошто се претходно добро 
зачепе сви крајеви огранака сем највишег дела, кроз који се врши пуњење мреже. 
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Испитивање се врши под притиском воденог стуба висине најмање 3,0 м изнад највишег 
излива. Ако у року од 15 минута сви састави држе то је знак да су сви спојеви исправни.  
Ваздухом се испитује вертикална мрежа, помоћу компресора са манометром. Компресор се 
прикључи на један од отвора а сви остали се добро зачепе. Пробни притисак је 0,35 атм. у 
трајању од 15 минута. И најмање опадање притиска значи да неки спој пропушта па се исти 
мора довести у исправно стање.  
 Трећа етапа – испитивање се врши после намештања свих санитарних објеката. Пробни 
притисак је 2,5 цм воденог стуба (0,0025 атм).  
Ако нема промена на целој мрежи и сви сифони држе воду, значи да је инсталација исправна. 

Док се испитивање не изврши не смеју се затварати жљебови за цеви нити полагати  
подлога за под. 
Испитивање се врши о трошку извођача. 
 
Обавезе извођача 
 
За обрачун извршених радова меродавне су установљене количине и уговорене јединичне 
цене. Код обрачуна извршених радова на постављању термичке изолације мере се спољне 
површине изолације у м2.  
Ако извођач установи да се предвиђени радови могу извести на технички лакши, 
једноставнији или рационалнији начин, или да су неки технички услови или диспозиције 
нацрта и осталих уговорених докумената штетни по трајност, стабилност и квалитет посла, 
извођач је обавезан да своје примедбе и запажања унесе у грађевински дневник и да своје 
конкретне предлоге. 
 
 
1.5.3. ПРИЛОГ О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ 
ПОСЕБАН ПРИЛОГ О ПРИМЕЊЕНИМ ПРОПИСАНИМ МЕРАМА И 
НОРМАТИВИМА ПРЕВЕНТИВНЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О 
БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ СР СРБИЈЕ (Сл. гласник СР Србије бр. 101 / 
2005) 
 
1.5.4. ПРИЛОГ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 
 

Прилог уз инвестиционо техничку документацију са назнаком свих опасности и 
предвиђеним мерама за њихово отклањање (према Правилнику о општим мерама и 
нормативима заштите на раду за грађевинске објекте намењене за радне и помоћне просторије, 
објављене у Службеном гласнику Србије бр. 29/87 и Закона о безбедности и здрављу на раду 
Сл.гласник РС бр 101/2005). 
 
ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ У ПРОЈЕКТУ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
 
1. Опасност од брзог пропадања инсталација.  
2. Опасност од могућег загађења водоводне инсталације. 
3. Опасност од непрописних падова у инсталацијама. 
4. Штетност од недовољног притиска у водоводној мрежи.  
5. Штетност од непрописног повезивања олука на канализацију. 
6. Опасност од увођења нечисте воде у кишне олуке.  
7. Штетност због недовољног броја точећих места у просторијама које се по природи посла 

загађују.  
8. Опасност због недовољног броја противпожарних апарата. 
9. Опасност због недовољног броја точећих места према броју корисника.  
10. Штетност због непредвиђања затварача код сваког точећег места, као и водених затварача 
код сваког почетка канализационог одвода. 
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11. Опасност од непредвиђања сливника у просторијама које се посебно загађују.  
12. Штетност од непредвиђања потребног броја точећих места топле и хладне воде у 
санитарним чворовима. 
 
1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
III. Електро инсталације 

1. Напајање објекта са нисконапонске мреже и главни напојни кабл 

Прикључак дома здравља у насељеном месту Шетоње  је изведен  подземним  кабловским 
водом  PP00  4x25 мм2 преко кабловске прикључне касете до  главног мерно - разводног 
ормана GMRO у надлежности ЕД. Кабловска прикључна касета у себи садржи трополно 
постоље нисконапонских високоучинских топливих  осигурача NV 125 са топљивим уметцима 
називне струје 63А. 
Од кабловске прикључне касете се простире кабал,  делом кроз зид делом испод малтера, типа 
PP00 4x16 мм2 до главног мерно-разводног ормана ГМРО који у себи садржи: 

- трофазно, једнотарифно бројило, активне снаге, за директно мерење утрошка 

електричне енергије у објекту дома здравља са апотекарском установом у приземљу у 

надлежности ЕД . 

- 2 трофазна, двотарифна  бројила, активне снаге, за директно мерење утрошка 

електричне енергије у стамбеном делу, који чине службени станови предметног дома 

здравља, на спрату објекта дома здравља у надлежности ЕД . 

- Уклопни сат за трофазно бројило стамбеног дела објекта дома здравља са апотекарском 

установом. 

- Осигураче типа EZ 25А за осигурање напојних каблова, струјних кругова потрошача 

електричне енергије у приземљу дома здравља са апотекарском установом и напојних 

каблова у стамбеном делу објекта на спрату. 

- Осигурач типа EZ 25А, са улошком од 6А за напајање уклопног сата. 

Са бочне стране објекта је улаз у засебни простор чија намена је котларница. 
Припремни радови  обухватају  демонтажу постојеће електро опреме која мора бити изведена 
у безнапонском стању.   
 
Прикључак објекта  
 
Напајање објекта са најближег NN стуба каблом типа PP00 4x25мм2, се не мења. Кабловска 
прикључна касета од неизолационог материјала се мења и поставља од изолационог 
материјала са трополним постољем за ниско напонске високоучинске осигураче називне струје 
до 125А са топјивим уметцима од 63А, Од Ново формиране прикључне касете KPK се 
поставља нови нисконапонски кабловски вод типа N2XH 4x25мм2, до главног мерно разводног 
ормана GMRO. Постојећи Главни мерно разводни орман GMRO се демонтира, уз прибављену 
сагласност надлежне електро дистрибутивне организације, и поставља нови прилагођен новим 
условима дидтрибуције. Унутрашње инсталације објекта  се напајају  из разводног дела 
главног мерно - разводног ормана GMRO у коме се у разводном делу, смештају нови 
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нисконапонски  прекидачи снаге,  аутоматски осигурачи,лимитатори снаге, карактеристике 
деловања " C " називних струја према условима надлежне ED организације. За осигурање и 
заштиту од индиректног, опасног додира делова под напоном у разводном орману GMRO се 
постављају препреке од изолационог материјала, пертинакс табле. За осигурање од опасног 
додира металних делова, који не припадају ни једном струјном кругу у котларници, 
просторијама амбуланте, апотеке и станова, у разводном орману, амбуланте RT-AM, 
котларнице  RO-K као и разводним таблама апотеке RT-AP и станова RT-S1 i RT-S2, се 
постављају заштитни уређаји диференцијалне струје ZUDS 40/0,3 A. За заштиту од опасног 
напона додира код потрошача електричне енергије у мокрим чворовима, амбуланте, апотеке и 
станова као додатна заштитна мера пројектовани су двополни заштитни уређаји 
диференцијалне струје 25/0,03А. 
 
 Из GMRO су полажу нови напојни каблови до појединих потрошача типа N2XH-J 
одговарајућег пресека и броја проводника и то: 
 за напајање разводног ормана амбуланте РТ-АМ пројектован је кабловски вод по зиду 

испод малтера типа N2XH-J 5x16мм2, за осигурање овог напојног кабла у разводном 

делу GMRO се постављају нисконапонски прекидачи снаге-аутоматски осигурачи 

карактеристике деловања " C " називне струје 40А, 

 за напајање разводних табли станова у стамбеном делу RT-S1 i RT-S2 пројектовани су 

напојни каблови  типа N2XH-J пресека  5x6 мм 2,  

Из разводног ормана амбуланте RT-AM пројектовани су кабловски водови типа N2XH-J 
пресека  5x4 мм 2 за напајање разводне табле Апотеке RT-AP, а такође и кабал типа N2XH-J 
пресека  5x4 мм 2 за напајање разводног ормана  котларнице RO-K. За осигурање ових 
напојних каблова у разводном орману RT-AM се постављају нисконапонски прекидачи снаге - 
аутоматски осигурачи, карактеристике деловања "Ц" прекидне моћи 6кА, називне струје 16А. 
Каблови се положу по зиду испод малтера. У разводном орману амбуланте RT-AM је 
предвиђено, контролно бројило активне енергије за монтажу на ДИН шину за мерење утрошка 
електричне енергије у Апотеци. 

Постојећа котларница у себи садржи котао на чврсто гориво, од електричних 
инсталација унутар и изван котларнице постоји једна трополна монофазна ОГ прикључница, 
два сијалична грла Е-27  са сијалицом са ужареним влакном, једна је предвиђена за осветљење 
унутрашњег простора, а друга је постављена са спољне стране изнад улазних врата 
котларнице. Адаптацијом и санацијом објекта Топлотну енергију за објекат обезбеђиваће, ново 
пројектовани котао на пелет тип „TKE 50“ – снаге од 48 до 52кw, произвођач „PODVIS KBC“ 
Књажевац и гориоником " B-MAXessential " снаге од 17-50кW и сопственом аутоматиком за 
регулацију рада, који се са свом потребном опремом, испорученом од произвођача,  мотира у 
котларници предметног објекта. Смештај енергента (дрвеног пелета) за целу грејну сезону, 
предвиђа се у постојећој остави за драва у угаљ, у непосредној близини котларнице, док би се 
једна палета пелета за месечне потребе лагеровала у самој котларници. 

2. Инсталација енергетике 

- Осветљење 
Светиљке су постављене зависно од намене просторија и то на следећи начин: 
-ординације, апотека, картотека, кухиња  и ходници: опште осветљење са надградним ЛЕД 
панелима "Philips Lighting"1170x197mm;  snage 26W tip SM134V W20L120 1xLED 27S/840 
 -заједничке и санитарне просторије: плафонске светиљке надградним ЛЕД панелима 
Ø344x120 мм, 18W; тип WЛ120В ЛЕД 12С/840 ПСУ1200 
-котларница : опште осветљење са надградном ЛЕД светиљком "Philips Lighting"1223x87mm;  
snage 38W tip WT120C 1xLED 40S/840 
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- Изнад излазних врата и на главним комуникацијама пројектована је " ANTI - PANIK " 
расвета, са флуо извором светлости, са акумулаторском батеријом и аутономијом у раду од 3х. 
Командовање осветљења ходника и заједничких просторија је преко инсталационих прекидача 
који су 
монтирани на висини од 1,20м од коте готовог пода. 
Струјни кругови за напајање против паничног осветљења изводе се из ГМРО и осигурани  
нисконапонским прекидачима снаге, аутоматским осигурачем од 6А који уједно служе и за 
испитивање исправности светиљки и инсталације.  
 
-Прикључнице и остали потрошачи 
Распоред  монтираних прикључница  је дат у графиком делу овог пројекта.  
У RO-K, RT-AM, RT-AP, RT-S1 i RT-S2      се монтирају заштитни уређаји диференцијалне 
струје ZUDS 40/0,3А 
Прикључнице су монтиране на следећим висинама: 
-0,4м прикључнице опште намене 
- 1,2 м  за нискомонтажни бојлер 
-2,2м прикључнице климатизера. 

У просторији картотеке, превијалишта, ординација и апотеке предвиђени су ПВЦ 

парапетни разводи, димензија 95x55x2000мм, ISM10200, tip OptiLine 45, "Schneider Electric"  

који у себи садржи Троструку прикључницу 16A, 250V, 2P+E, bela, ALB45262, tip Altira, 

"Schneider Electric", једноструку или дуплу рачунарску утичница RJ45 cat.6 STP, оклопљену, 

ALB45346N, који се монтирају на висини од 1,2м од коте пода за прикључење медицинских 

апарата . Рачунарска мрежа је обрађена засебним пројектом           ТК-инсталација.  

За напајање RACK ормана, који је смештен у одељењу ординације ознака на цртежу 

просторија 11, предвиђен је монофазни извод из разводног дела главног разводног ормана RT-

AM каблом N2XH-J 3x2,5 mm2. Рацк орман се повезује на шину за изједначење 

потенцијала, каблом  N2XH-J 1x6мм2.  

3. Систем заштите од опасног напона додира и напона корака  

За  заштиту  од  превисоког  напона  додира  на  нисконапонском  прикључку  у  
инсталацијама  објекта  примењене су следеће мере  : 
Заштита од превисоког напона додира решена је аутоматским исклучењем напајања при 
појави грешке.  

ТТ  - систем  

Основна мера заштите од превисоког напона додира, нисконапонског извода, главног 
разводног ормана и у инсталацијама објекта,  је ТТ – систем  уз коришћење заштитних уређаја 
диференцијалне струје ZUDS 40/0,3А,  за струјне кругове прикључница по ходницима и 
ординацијама као и 40/0,5 А за струјне кругове прикључница у котларници и стамбеном делу. 

Примена  ТТ система је извршена сагласно  ТП – 13  ( Техничка  препорука  бр. 13 
ЕПС  дирекције  за  дистрибуцију  ел. енергије Србије ) . 

Заштитни уземљивач и изједначење  потенцијала 

Заштита од опасног напона додира је изведена помоћу уземљивача у облику прстена, 
постављен на удаљености од 1м од темеља на дубини од 80цм, који је основни  уземљивач 
објекта, на њега су преко сабирнице за изједначење потенцијала,  проводником  типа   P-Y  1 



_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (47/2018) | 22 од 225 

× 16 мм² , прикључени метални делови разних инсталација,  као и заштитни проводник  
електричне  инсталације. Са уземљивача се изводе траке 25x4мм за уземљење система за 
изједначење потенцијала унутар котларнице, који се поставља на 40цм од нивоа готовог пода и 
на који се прикључују метални делови који не припадају ни једном струјном кругу, као и спој 
са главном шином за изједначење потенцијала. 

 На  “SIP “  у GMRO су прикључени : 
 Заштитни, прстенасти  уземљивач објекта , 

 заштитни проводник електричне инсталације , 

 комплетна  машинска  инсталација ( пумпе, цевоводи, вентили, металне  

конструкције, котао експанзиона посуда,   

 друге  металне масе, које не припадају ни једном струјном кругу. 

  У Распоред  уземљивача је дат у делу графичке документације. 

4. Громобранска   инсталација 

Ново пројектована громобранска инсталација је изведена са класичним прихватним системом 
по кровном покривачу, на одговарајућим потпорама. Прихватни систем чини мрежа изведена  
Фе/Зн траком 20x3мм на кровним потпорама, са 4 спусна тј.4 мерна споја .Спустни систем 
громобранске инсталације, биће изведен челичном топло поцинкованом траком Фе/Зн 
димензија 20x3мм, на потпорама за зид изнад термоизолације од камене вуне.  Ново 
пројектовани громобрански уземљивач  се изводи  као  тракасти уземљивач од поцинковане 
траке 25x4мм положене у земљани ров, са кога се остављају изводи за уземљење 
громобранских спустева, као и  Сабирнице за изједначење потенцијала испод GMRO. На делу 
између мерних спојева и уземљивача, траком  Fe/Zn 25x4мм повезати мерни спој и уземљивач 
полагањем по цокли, изнад термоизолације са механичком заштитом. На делу котларнице из 
земљаног рова је пројектован извод са уземљивача  за везу са главном сабирницом  
изједначења потенцијала GSIP,  са које је у просторији котларнице формиран  прстен за 
еквипотенцијализацију свих »металних« маса у котларници. Трака 25x4мм је постављена  по 
потпорама  за зид на 0,4м од коте пода. На овај систем је повезана сва  опрема (циркулациона 
пумпа, котао, сабирници и остала цевна мрежа). 
По завршетку радова неопходно је  извршити  проверу  исправности  примењених мера на 
изведеним радовима од стране овлашћене институције.  
Током  експлоатације  објекта  громобранска  инсталација  мора  се  на  прописан  начин  
одржавати   ради  очувања  њене ефикасности у погледу  нивоа  заштите . 
 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА МОНТАЖУ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА 

ОПШТИ  УСЛОВИ: 

Ови технички услови су саставни део елабората за израду електричне инсталације 
осветљења, утикачких кутија, електро-моторног погона и као такви обавезни су за извођача и 
инвеститора при изградњи објекта. 

Целокупна инсталација мора се извести према плановима, шеми развода и прорачуна, 
према важећим прописима за електричне инсталације, а у складу са СРПС-ом. 

Инвеститор је дужан да одреди једно стручно лице које ће вршити надзор над изградњом 
објекта. 

Извођач је дужан да пре почетка радова добро проучи пројекат и да све евентуалне 
пропусте и нејасноће у пројекту разјасни пре почетка набавке материјала и његове уградње. 
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Уколико дође до извесних измена при извођењу, извршити потребне корекције уз писмену 
сагласност Надзорног органа. 

Материјал за инсталацију мора бити доброг квалитета и одговарати постојећим 
прописима. По доношењу материјал на градилиште, надзорни орган је дужан да материјал 
погледа и његово стање констатује у грађевинском дневнику. 

Поред материјала мора и сам рад бити солидан и све што би се у току рада и касније 
показало несолидно, извођач је дужан да надокнади о свом трошку. 

Извођач је дужан да по отпочињању радова отвори грађевински дневник и да у њега 
записује све радове које изводи у току дана.  

Све измене које се евентуално догоде обавезно се уписују у дневник и Надзорни орган 
их подписује. Све евентуалне измене мора да одобри Пројектант и Надзорни орган. 

Целокупна инсталација је изведена кабловима типа ПП делом у зиду.  
Гранање и настављање проводника може се вршити искључиво у разводним кутијама 

довољних димензија да се у њима могу сместити везе проводника. Најмањи унутрашњи 
пречник разводних кутија у којима се врши веза проводника не сме бити мањи од 70мм. 

Сви проводници употребљени за ову врсту инсталација морају бити од бакра, а њихов 
пресек и врста изолације означени су на плановима, у опису и предмеру. 

При полагању водова мора се строго водити рачуна да се каблови неоштећују. На 
местима где каблови мењају правац морају се направити благе кривине, чији полупречник не 
сме бити мањи од петнаестоструког пречника кабла. 

За лако везивање проводника на местима њиховог настављања (разводне кутије) и 
везивање за прекидаче, светиљке и утикачке кутије оставити слободан вод дужине 10-15цм, а 
за прикључак моторних и других потрошача оставити вод дужине 50цм. 

Тип разводног постројења и систем заштите је у складу са СРПС Н.Б2.730. 
Ако се при извођењу инсталације из ма којих разлога укаже неопходна потреба мањих 
одступања од плана и предмера, за свако такво одступање мора се прибавити писмена 
сагласност стручног Надзорног органа, кога одређује Инвеститор, или од Пројектанта. Већа 
одступања не смеју се чинити без предходног одобрења ревизионе комисије која је одобрила 
овај пројекат 

Инвеститор је дужан да у уговору са извођачем одреди време гарантног рока за ову 
инсталацију. Гарантни рок не сме бити краћи од две године дана а рачуна се од дана пријема 
ове инсталације. У овом року извођач је дужан да све кварове и недостатке инсталације, који 
произилазе као последица несолидног рада, или лошег квалитета употребљеног материјала, 
отклонити о свом трошку. За кварове који произилазе због нестручног руковања 
инсталацијама извођач није одговоран. 

Узрок недостатка инсталације и кварова установљава се комисијским путем. Комисију 
од три члана бирају, једног инвеститор, другог извођач а трећег споразумно. Одлука комисије 
је пуноважна за обе стране. 

Све отпатке које буде које буде причинио, при извођењу радова, Извођач је дужан 
однети са градилишта. Место одношења отпадака дужан је да одреди инвеститор при 
састављању уговора са извођачем.  

По завршетку свих радова Извођач мора извршити пробу инсталација према постојећим 
прописима. 

Уколико се инсталација приликом испитивања покаже неисправном Извођач је дужан да 
је доведе у исправно стање о свом трошку. 

Преузимање инсталације од извођача може се извршити тек после завршетка свих радова 
и испитивања исправности инсталације. 

УСЛОВИ ЗА ДИСПОЗИЦИЈУ ОПРЕМЕ 

Проводници слабе струје морају се поставити у засебне цеви. При паралелном полагању, 
хоризонталне водове јаке струје треба поставити на следећи начин: 

• при врху зида полажу се водови телекомуникација 
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• на 10цм испод њих полажу се водови за сигнализацију 

• на 10цм испод њих полажу се водови  енергетике 

Водити рачуна да се против пожарне инсталације морају одмакнути од енергетског 
развода минимално 0.5м. 

Након укопавања водова у зид шлицеви се затварају машинским малтером.  
Разводни орман је монтирана на висини 1.0м од коте пода. Пре израде ормана Извођач је 

дужан да на радионичку документацију ормана, коју сам израђује, добије сагласност 
Пројектанта. Орман се израђује од челичног два пута декапираног лима, дебљине 2мм, степене 
заштите ИП54, са вратима са цилиндар бравицом и кључем. Орман је монтирана на зид на 
прописане држаче. По завршеној изради орман се боји сивим ефектом лак, односно у боју коју 
одреди Инвеститор. На унутрашњој страни врата се лепи једнополна шема ормана са свим 
потребним електричним подацима  о разводу. На предњој плочи ормана монтира се 
предвиђена опрема , према једнополној шеми, обележена натписним плочицама са јасним 
ознакама припадности елемената. Орман има пет сабирница , L2, L3, PE i N при чему је на 
заштитној и нултој сабирници предвиђен потребан број прикључака за појединачни 
прикључак заштитног и неутралног проводника у сваком каблу. Врата ормана се 
премошћавају флексибилним проводником. У орман се уграђује опрема како је предвиђено у 
једнополним шемама које се налазе у графичким прилозима.  
 

Разводне кутије на овим водовима се постављају косо једна испод друге под углом од 
45°. На местима укрштања која се уводе под правим углом, растојања измедју водова морају 
бити најмање 10мм. Ако то није изводљиво поставља се изолациони уметак дебљине 3мм. 

Паралелно вођење водова са димним каналима или грејним цевима треба избегавати. Ако 
то није могуће водове треба поставити на око 5цм одстојања. При укрштању водова са димним 
каналима и др., размак измедју водова и канала мора бити најмање 3цм. Електричне водове 
треба заштитити од загрејавања одговарајућом топлотном изолацијом. Инсталационе 
прекидаче за осветљење поставити на оној страни врата са које се отварају. Висина 
постављања од пода 110цм. Висна монтирања утичница је одређена за свако утикачко место и 
висине су уписане на цртажима у графичком делу пројекта.  

УСЛОВИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ: 

Отпор изолације измедју проводника инсталације и према земљи мора износити најмање 
500000Ω за свако струјно коло, када су сви прекидачи укључени и опрема постављена без 
потрошача. Мерење отпора се врши мегаметром са напоном од 230В. Резултати мерења се 
уносе у грађевински дневник. 

ПОГОДБЕНИ  УСЛОВИ: 

Пројектом је обухваћена испорука комплетног материјала, транспорт, монтерски, 
зидарски, фарбарски и припремно завршни радови. 

Изводјач је дужан да пре почетка радова провери пројекат на лицу места и изврши 
потребне исправке настале из било ког разлога у сарадњи са надзорним органом. Такође је 
дужан да инвеститору укаже на потребне допуне и евентуална рацуоналнија техничка решења. 
Мање измене у пројекту може извршити надзорни орган. За веће измене потребна је 
сагласност пројектанта. 

За извођење непредвиђених или повећање предвиђених радова потребна је претходна 
писмена сагласност инвеститора, односно надзорног органа. 

Све отпатке настале при извођењу ових радова извођач је дужан да отклони са 
градилишта на место које одреди надзорни орган. За исправност изведених радова извођач даје 
гарантни рок према условима из уговора, а минимално 1 година. Пуштање инсталације у 
сталан рад може се извршити тек по обављеном техничком прегледу и добијању дозволе за 
употребу. 
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ВРСТЕ МАТЕРИЈАЛА И ДИМЕНЗИЈЕ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Употребљени материјали морају поднети без оштећења електродинамичка напрезања 
услед дејства струја атмосферског пражњења и друга изненадна напрезања 

Материјали и димензије штићеног објекта или громобранске инсталације морају бити 
одабрани зависно од опасности од корозије.    

    

ИЗВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊЕ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Изједначење потенцијала се остварује проводницима за изједначење потенцијала или 
помоћу одводника пренапона који повезују унутрашњу громобранску инсталацију са 
металним костуром објекта, металним масама, страним проводним деловима и електричним и 
телекомуникационим инсталацијама штићеног простора. 

Ако се спољашња громобранска инсталација не изводи а захтева се заштита од 
секундарних дејстава атмосферских пражњења изједначење потенцијала се мора обезбедити 

 Изједначење потенцијала мора се извести преко шине за изједначење потенцијала 
(ГСИП), направљене и постављене тако да јој се може лако прићи ради провере. Шина за 
изједначење потенцијала мора бити спојена са системом уземљења. У великим објектима може 
бити више шина за изједначење потенцијала али оне морају бити међусобно повезане 

Изједначење потенцијала се може реализовати ако изједначење потенцијала прихвата 
укупну струју атмосферског пражњења или њен већи део пресеци проводника морају бити за 
бакар 16мм2. 

Изједначење потенцијала страних проводних делова мора се извести што ближе тачки 
уласка инсталација у објекат, јер се очекује да знатни део струје атмосферског пражњења 
протече овом везом 

Изједначење потенцијала за електричне и текеломуникационе инсталације мора бити 
изведено што ближе тачки уласка ових инсталација. Ако проводници имају заштитни омотач 
или су постављени у металну цев довољно је да се повеже метални омотач кабла или цев уз 
услов да је његова отпорност таква да не нествара опасан пад напона за кабл и опрему која је 
са њим повезана. 

Сви фазни водови су повезане директно или индиректно. Проводници под напоном због 
заштите од атмосферских пражњења повезују се на громобранске инсталације преко 
одводника пренапона. У ТН систему заштитни проводници или заштитно-неутрални 
проводници директно су повезане на громобранске инсталације. 
 
                                           ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРИТИСКА 
 
2.1. Увод 
 
Предмет овог пројекта је доградња опреме бустер станице у амбуланти у Шетоњу  за повећање 
притиска воде за хидрантску мрежу 
 
2.2. Граница и обим пројекта  
 
2.2.1. Граница и обим пројекта 
Границе пројекта су: 

 
 - IMO на стубу NN  
 - Напојни кабловски вод од IMO до RO-H хидрофорског постројења. RO-H се испоручује 

заједно са пумпним агрегатима,као компактно постројење. 



_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (47/2018) | 26 од 225 

 -За напајање RO-H обезбедити резервно напајање у виду дизел електричног 
агрегата,смештеног уз шахт хидрофорског постројења 

 
Инсталације и опрема обухваћене овом техничком документацијом се налазе у два различита 
окружења и зато је одвојено третиран утицај околине.  
 
Разводни орман RO-H i ATS подразводи 0.4 kV, опрема општих инсталација са пратећом 
опремом, налазе се у затвореном простору (ознака објекта: 2), док се IMO i PKPK е налази у 
отвореном простору (ознака објекта: 1). 
 
На основу претходног за електро опрему у објектима усваја се минимални степен заштите 
IP54. За ормане у спољашњем простору усваја се минимални степен заштите IP54. Степен 
заштите опреме треба да буде прилагођена условима уградње.  
 
2.3. Напајање електричном енергијом 
 
Бустер станица се напаја  из новоформираног IMO на стубу NN ,према условима надлежне 
дистрибутивне организације,каблом PP00-А 4x16мм2 до  ATS у објекту а,што се и узима за 
границу пројекта. 
 
Од ATS до разводног ормана RO-H  води се кабл типа N2XH-Ј 4x4 мм2.  
Мерење утрошене активне електричне енергије потрошача у комплексу вршиће се у орману 
IMO,на стубу NN, споља на фасади објекта,У СВЕМУ ПРЕМА УСЛОВИМА НАДЛЕЖНЕ 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ и потребним једновременим струјним 
оптерећењем .  
 
2.3.1. Резервно напајање електричном енергијом 
 
Пројектом је предвиђен дизел агрегат за спољашњу монтажу који ће бити инсталиран на 
отвореном простору у дворишту предметног објекта.Агрегат поседује свој разводни орман са 
АТС-ом (аутоматским стартовањем по нестанку мрежног напона-постављен у објекту 
амбуланте). 
 
2.4. Подразводи 0.4кВ 
У објекту су предвиђени следећи подразводи: 
=RO-H    -главни разводни орман од полиестера у шахти хидрофорског 
постројења који се састоји од разводног дела за технолошке потрошаче и струјном заштином 
склопком )ZUDS FID 40/0,5А/А 
У разводном делу  GMRO-PP се смешта следећа опрема: 
-Аутоматски осигурачи за осигурање струјног круга напојног кабловског вода до 
хидрофорског постројења 
-пратећи ситан материјал (VS клеме,ПВЦ каналице,везивни материјал,завртњеви,холшрафови 
и сл.) 
 
2.5. Опште инсталације 
 
Инсталација напојног кабловског вода за од IМО до АТS се изводи  NN снопом  типа X00-
А,ваздушно до објекта и испод малтера,по зиду објекта амбуланте у одговарајућем PVC цреву.  
 
Инсталација напојног кабловског вода од АТS до RO-H и даље до HP се изводи  каблом типа 
N2XH-Ј полозеним делимично испод малтера по зидовима објекта амбуланте и шахта,а 
делимично у кабловском рову у ПВЦ цреву..Вертикално И хоринзонтално полагање каблова 
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се врши испод малтера по зиду просторија .Инсталација извода се изводи каблом пресека 
4мм2 и осигурацима од 10А. 
За заштиту од кратког споја струјних кругова опште инсталације користе се аутоматски 
заштитни прекидачи - осигурачи, типа Б, називног напона 250 V.   
 
2.7. Инсталација уземљења, изједначења потенцијала и громобранска инсталација 
 
2.7.1. Инсталација уземљења и изједначења потенцијала 
За уземљивач објекта предвиђено је коришћење темељног уземљивача у темељу шахта. 
Темељни уземљивачи изводе се траком Фе/Зн 25x4 мм, која је положена на арматурну жицу 
темеља и причвршћена за исту везивањем жицом на сваких 1÷2 м.  
Са темељног уземљивача остављају се изводи за повезивање са инсталацијом за изједначавање 
потенцијала у објекту и то на следећим местима:  

- прикључак за везу са сабирницом главног изједначења потенцијала, 
- прикључци за везу са темељним уземљивачем објекта амбуланте 

 
На кутије главног изједначења потенцијала (SIP) коју представља мерно раставна спојница се 
везују сабирнице изједначења потенцијала (SIP). Сабирнице изједначења потенцијала су 
предвиђене као Цу траке 25x4 мм на носачима фиксираним на зид просторија објеката 
постројења. За сабирнице изједначења потенцијала везују се све стране проводне масе, 
укључујући цевовод, опрему, поклопце, метална врата и прозори, водоводне цеви, металне 
канализационе цеви, кабловске регале, ограде степеница и слично. На KGIP се везују ПЕ-шине 
електро ормана, кућишта електро ормана, разводних кутија и сл. Каблови за изједначење 
потенцијала су типа мин N2XH-Ј 1x10 мм2. При свим спојевима Извођач инсталације 
изједначења потенцијала дужан је да води рачуна о квалитету спојева, нарочито са аспекта 
спојева разнородних метала. 
 
2.8. Заштита од опасног напона додира  
Као систем заштите од додира делова под напоном у објектима постројења примењен је 
систем ТN-C-S према SRPS HD 60364-5-51:2012 и SRPS HD 60364-4-41.,са додатном мером 
заштите : 
-допунско изједначење потенцијала у постојећем делу затварачнице и новопројектоване бустер 
станице, 
 
Од ПКПК до главног разводног ормана GMRO-PP  води се кабл са четири проводника. Од 
темељног уземљивача до PE шине у GMRP-PP води се трака P25x4мм. У главном разводном 
орману ГМРО-ПП изведено је спајање нулте и заштитне шине. КГИП је спојена са темељним 
уземљивачем објекта  Fe/Zn траком 25x4. 
Од GMRO-PP до свих подразвода и појединачних потрошача воде се напојни каблови као 
петожилни (3 фазе + нула+уземљење) 
Од подразвода 0.4 kV до сваког потрошача воде се посебне жиле за нулти и заштитни 
проводник и свака жила је спојена за посебну шину у одговарајућим електро орманима. 
Предвиђена је и додатна мера изједначавања потенцијала: сва кућишта електро ормана, као и 
све друге металне масе у просторијама, које у случају квара могу доћи под напон, спојене су 
на сабирнице изједначења потенцијала. Сабирнице изједначења потенцијала повезане су на 
кутије главних изједначења потенцијала (KGIP), а преко њих спојене су на уземљиваче 
објеката. 
 
IV Телекомуникационе инсталације 

УВОД 
Објекат према класификацији спада у запоседнуте објекте . 
Адаптација и санација предметног објекта одвијала би се у две фазе и то: 

http://www.iss.rs/rs/standard/?national_standard_id=30673
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- Припремна и 

- Завршна фаза или фаза реконструкције, адаптације и санације 

Овим описом обрађени су радови које је неопходно извршити у склопу пројекта за 
реконструкцију, адаптацију и санацију предметног објекта.  

Припремна фаза 
 
Припремни радови  обухватају: 
 комплетну демонтажу постојеће тт инсталације и опреме, унутар објекта здравствене 

установе.  

Завршна фаза  
 
Завршна фаза реконструкције, адаптације и санације предметног објекта обухвата: 
 постављање нове нисконапонске ТТ и сигналне инсталације 

За потребе објекта намењеног здравству  у Шетоњу пројектована је рачунарско-
телефонска мрежа (РТМ) у складу са важећим прописима. 
Технички опис инсталације структурног каблирања 

РТМ је изведена у складу са међународним стандардом ИСО/ИЕЦ 11801 Сецонд 
Едитион. У изради пројекта коришћени су и други ISO/IEC, TIA/EIA i SRPS стандарди. 

Функционални елементи који чине РМ су: 

■ Централно чвориште (campus distributor - CD); 

■ Хоризонтално каблирање (horizontalcable); 

■ Мрежни прикључак (telecommunication outlet); 

Централно чвориште 
 

Централно чвориште  објекта ЦД  представља концентрације каблова 

хоризонталне инсталације објеката, које повезује чвориште са мрежним прикључцима у 

радном простору.  

Све компоненте у чворишту су физички смештене у посебан орман, који се назива 

командни или рацк орман. Рацк орман је изграђен од метала и са предње стране поседује 

стаклена врата, метална врата са бочних и задње стране, простор и шине (или обујмице) 

за вертикално вођење каблова за преспајање, као и отворе за вентилацију. Са предње и 

задње стране ормана налазе се две перофориране вертикалне шине за монтирање опреме. 

Предвиђено је да са предње стране, рацк орман има могућност затварања 

кључем. Са горње и доње стране, рацк орман поседује отворе за вентилациију и/или 

довођење каблова. Задња страна рацк ормана треба да буде приступачна. Рацк ормани је 

предвиђен за монтирање опреме стандардне ширине од 1 9  инча. Монтирани рацк орман 
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је висине 12У и димензија 635x600x495мм. Висине рацк ормана, као и елемената који се 

постављају у њих се изражавају у јединицама „У" (поједини произвођачи користе и 

ознаку „Е") која износи 44,45 мм. 

У рацк орману се  налазе следећи елементи: 
•    уређај за вентилацију са термометром 
• телефонски патцх панел, 1x25порта 
• патцх панел, категорије 6, 1x 24 порта 
• мрежни комуникациони уређај (сwитцх, категорије 6, 1x24 порта) 
• панел-маске за попуњавање празнина 
• панел за напајање 
• упс, рацкмоунт 

Разводни панели се генерално могу поделити у две групе: оптички разводни 

панел и разводни панел за UTP/FTP каблове. Разводни панели за UTP/FTP каблове 

користе се за завршетке хоризонталне кабловске инсталације. Оптички разводни панели 

нису предмет овог пројекта. Према IEEE 802.3 стандарду сви активни уређаји у рацк 

орману су физички изоловани преко разводних (патцх) панела за прихватање структурне 

мреже од крајњих прикључних утичница. Такође, на разводним (патцх) панелима 

остварује се и функција преспајања ка рачунарском делу. 

Панели за напајање треба да садрже напојне утичнице са уземљењем  (за 

напајање на мрежи 220В/50Хз) и централни прекидач. На ове утичнице се повезују 

комуникациони уређаји, док се сам напојни панел повезује на доведени прикључак из 

нисконапонске мреже. 

Остала непопуњена места рацк ормана се могу затворити маскама за 

попуњавање празнина. 

Рацк орман  је повезан на  шину за изједначавање потенцијала, каблом PP00-Y 

1x6мм2. Сви покретни метални делови рацк ормана, као и метална кућишта свих 

активних уређаја, који се напајају напоном од 220V, обавезно треба да буду повезани на 

шину за изједначавање потенцијала унутар рацк ормана. Сви метални делови рек 

ормана треба да буду уземљени. 

 Хоризонтална кабловска инсталација 
 

Хоризонталан кабловска инсталација повезује разводне (патцх) панеле са 
мрежним прикључцима у радном простору. Компоненте овог подсистема су: 

■ Каблови хоризонталне кабловске инсталације 
■ Опрема за терминирање каблова хоризонталне инсталације 
■ Трасе каблова и начин полагања 
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Сви елементи хоризонталне кабловске инсталације морају да задовоље 

карактеристике Д класе преноса података, односно категорије 6. Потребне 

карактериситке ових елемената су генерално обједињене у међународном стандарду 

ИСО/ИЕЦ 11801. Карактеристике категорије 6 се обезбеђују избором каблова и 

утичница, као и прописаном методом инсталације. Да би се гарантовале декларисане 

брзине преноса, додатно је потребно да трасе простирања каблова задовољавају 

критеријуме стандарда ISO/IEC 11801 i EIA/TIA - 569. 

Каблови хоризонталне кабловске инсталације 

За део хоризонталне кабловске инсталације у RTM који представља везу између 

разводног панела  и мрежних прикључака тог чворишта, постављени су UTP каблови 

категорије 6 са пречником проводника од 0,57 мм (AWG 24) са четири круте упредене 

бакарне парице (осам жила) пуног пресека. 

Опрема за терминирање каблова хоризонталне инсталације 
 

За терминирање каблова хоризонталне кабловске инсталације предвиђене су RJ-

45 утичнице категорије 6, према међународном стандарду IEC 60603-7. За сваки кабл 

хоризонталне инсталације је потребно издвојити две утичнице (на сваком крају кабла по 

једну). На крају кабла који се завршава у рацк орману, утичнице су постављене у 

разводним панелима (Патцх Панелс). На другом крају кабла, у радном простору, 

утичнице су постављене у одговарајуће кутије за прикључна места. Постављене су 

модуларне  кутије са могућношћу постављања у парапетни развод, тзв. узидне кутије. 

Монтиране су на 0.3м од пода и на хоризонталном растојању од најмање 0.3м од 

утикачке кутије 220V/50Hz. Свака утичница има простор за обележавање. 

За повезивање појединачних жица UTP каблова на утичница користи се распоред 
пинова EIA/TIA 568Б. 
Трасе каблова и начин полагања 

 
Каблови су полагани дефинисаним трасама, у зиду испод малтера, које најкраћим 

путем повезују разводне (патцх) панеле са мрежним прикључницама. 

 Мрежни прикључак 
За завршетке каблова хоризонталне кабловске инсталације коришћене су RJ-45 

утичнице по стандарду IEC 60603-7 које у погледу перформанси задовољавају категорију 
6. 

Обележавање 
Мрежне прикључке RM обележавати у складу за захтевом инвеститора а према 

распореду на Патцх панелу у RACK орману. 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС ТЕЛЕФОНСКЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ  

 
Инсталација телефонске мреже је изведена према упутству о изради телефонских 

инсталација и увода ("издање ЗЈПТТ бр.02.1984/1-74") осавремењене Смерницама за 
издавање техничких услова за израду инсталација и прикљчење пословних објеката на 
телекомуникациону мрежу Телекома а.д. 

Телефонска инсталација у делу објекта дома здравља  је пројектована као интегрисана 
телефонско – рачунарска инсталација. Док је у стамбеном делу, на спрату предметног објекта, 
пројектована класична телефонска инсталација напајана из изводног тт ормарића. 
Функционални елементи који чинеТМ су: 

 телефонски привод 
 место телефонске концентрације (МТК) 
 кабловска инсталација 
 

Телефонски привод 
 

Приводна ТТ инсталација за предметни објекат је планирана као подземни ТТ 

привод у свему према условима Телекома а.д. Приводна ТТ инсталација није предмет 

овог пројекта и за реализацију исте потребно је да Инвеститор поступи по условима за 

прикључење објекта на ТТ мрежу, издатих од стране надлежне службе Предузећа за 

телекомуникације " ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д.  

Место телефонске концентрације 
 

Изводни орман (МТК), као место главне телефонске концентрације планиран је 

као уградни у зид постављен у приземљу на улазу у дом здравља са леве стране на фасади 

објекта, типа ИТО И . Изводни орман је опремљен раставним летвицама са 

конекторским елементима и класичним ранжирним летвицама типа  КРОНЕ 10x2 

(2ком.), где се завршава други крај приводног ТТ кабла. Изводни орман се уграђује на 

висини од 1,6м од нивоа пода до средине ормана. Положај места главне телефонске 

концентрације дат је у графичком прилогу пројекта. Уземљење ормана извести каблом 

типа ПП 00-Y 1x6мм2, при чему се један крај кабла са папучицом причвршћује завртњем 

за металну масу ормана, а други крај кабла уземљује на најближу сабирницу односно 

шину за изједначење потенцијала. 

Кабловска инсталација 
 

Кабловска инсталација повезује изводни тт орман постојећим кабловским 
приводом са Рацк орманом.  За напајање RACK ормана, који је смештен у  простору, 
предвиђен је монофазни извод каблом Н2XH-Ј 3x2,5 мм2из главног разводног ормана, који се 
завршава са сетом од шест прикључница. За свако радно место у објекту је постављена по 
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једна једнострука прикључница РЈ-45, за рачунарску мрежу и најмање по једна једнострука РЈ-
45 утичница за телефонске везе. Прикључнице су модул за парапетни развод и повезани су 
кабловима са терминалним прикључцима – PATCH PANELIMA, који се налазе у орману 
концентрације ( RACK- орману). 
У ординацијама, пулту  и апотеци, предвиђен је ПВЦ парапетни разводи, димензија 
95x55x2000мм, сличан типу ISM10200, OptiLine 45, "Schneider Electric" који у себи садржи 
Троструку прикључницу 16А, 250В, 2П+Е, бела, ALB45262, тип Altira, "Schneider Electric",, 
једноструку или дуплу рачунарску утичница RJ45 цат.6 STP, оклопљену, АЛБ45346Н, који се 
монтирају на висини од 1,2м од коте пода са спустним водовима у зиду испод малтера до у 
графичком делу овог пројекта приказаних радних места.  

Телефонска инсталација у станском делу на спрату се изводи из изводног ормана, 
места концентрације МТК, кабловима типа 2x Iy(St)y 2x2x0,6 до појединих модуларних 
прикључница у становима. 

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА МОНТАЖУ ТК ИНСТАЛАЦИЈА 

Услови за полагање телекомуникационих и сигналних каблова 
 
Приликом реализације кабловске канализације могуће је укрштање и паралелно вођење са 
постојећим инсталацијама. При томе је неопходно да извођач радова води рачуна о 
минималном растојању између телекомуникационе инсталације и остале инфраструктуре. 
У случају паралелног вођења телекомуникационих каблова и енергетских каблова напона до 
10кВ, минимална хоризонтална удаљеност на деоници приближавања мора да износи 0,5 м. У 
случају да је ова удаљеност мања неопходно је електро-енергетске каблове поставити у 
гвоздене цеви, при чему се претпоставља да су електронски инсталациони каблови положени у 
ПВЦ инсталационим цевима. 
При паралелном вођењу телекомуникционих и енергетских каблова напона изнад лОкВ, 
минимална хоризонтална удаљеност на деоници приближавања мора износити 1 м. За случај 
укрштања телекомуникационих каблова са електро-енергетским кабловима, угао укрштања 
треба да буде 90° а уколико то није могуће угао укрштања не сме бити мањи од 45°(у 
изузетним случајевима до 30°). 
Вертикална удаљеност на месту укрштања телекомуникационих каблова и електро-
енергетских каблова мора да износи 0,3м за електро-енергетске каблове напона до 250В а 0,5м 
за електро-енергетске каблове напона већих од 250В. У случају да се вертикална удаљеност од 
0,5м на месту укрштања не може постићи, каблове је потребно поставити у заштитним цевима 
дужине до 3м. 
Полагање инсталационих цеви паралелно са осталим цевима инсталације: 

- на 10 цм испод плафона полажу се телефонске инсталације (и УТП каблови) 
- на 10 цм испод УТП каблова полажу се каблови антенске инсталације 
- на 10 цм испод каблова антенске инсталације полажу се сигнални и напојни водови 

видео надзора 
- на 10 цм испод сигналних водова полажу се енергетски водови 

Минимална дозвољена растојања телекомуникационих каблова за случај паралелног вођења и 
укрштања са осталим инсталацијама  инфраструктуре објекта износе: 
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- хоризонтална удаљеност од водоводне инсталације 0,6 м 
-  хоризонтална удаљеност од електро инсталације 0,5 м  
- хоризонтална удаљеност од канализационе инсталације 0,5 м 

 
У случају да наведене удаљености није могуће остварити, оне се могу смањити до 0,3 м, али се 

у том  случају морају применити одговарајуће мере заштите. 

Гранања, скретања или настављања телекомуникационих водова морају се изводити у 
инсталационим разводним кутијама. Настављање водова мора се извршити адекватним 
конекторима осим УТП каблова (крути УТП каблови категорије 6) који се морају полагати 
целом дужином од рацк ормана до прикључног места из једног дела, односно без настављања. 
Каблови не смеју да буду под напрезањем већим од 80 Н, не смеју се намотавати, увртати, 
гњечити итд. Минимални радијус савијања кабла износи 4 пречника кабла, сем ако произвођач 
не специфицира другачије. Након укопавања водова у зид шлицеви се затварају машинским 
малтером. Каблови се не смеју полагати при температури ни`ој од +5 °Ц.  

 
УСЛОВИ ИСПИТИВАЊА И ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЊА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОЈ 

ИНСТАЛАЦИЈИ 
 
По завршеним радовима на реализацији  инсталације, неопходно је извршити испитивање 
инсталационих и телекомуникационих каблова и резултате прикључити техничкој 
документацији и квалитетном пријему. 
На положеним кабловима инсталације структурног каблирања потребно је извршити следећа 
испитивања и електрична мерења: 

1. провера кабла на прекид и додир - испитују се појединачно једна за другом све жиле на 
међусобни додир. Такође се испитује додир са земљом и непрекидност. 

2. мерење отпорности изолације - мерење се обавља на 10% кабловских парица у 
спољашњем слоју и на 5% од преосталих парица. Мерење отпорности изолације једне 
жиле према другој жили исте четворке, као и према земљи мора да износи најмање 
5000 МΩ/км. 

3. потребно је такође извршити мерење отпора петље и мерење непропусности изолације. 
4. потребно је извршити категоризацију рачунарске мреже 

На положеним кабловима антенске инсталације потребно је извршити следећа испитивања и 
електрична мерења: 

1. провера кабла на прекид и додир - испитују се појединачно. Такође се испитује додир 
са земљом и непрекидност. 

2. мерење међусобне изолације између крајњих ТВ/ФМ утичница - према ЕН 50083-7-5.3 
3. мерење нивоа сигнала - мерење се обавља као разлика нивоа сигнала по каналима 

према ЕН 50083-7-5.2. 
4. мерење односа сигнал/шум (СНР) - мерење се обавља по каналима према  ЕН50083-7-

5.7. 
5. мерење интерференције/интермодулације - према ЕН 50083-7-5.7. 
6. субјективна оцена квалитета слике и тона - оцена не сме бити мања од оцене 4, према 

стандарду СРПС Н.Н6134. 
На положеним кабловима инсталације видео-надзора потребно је извршити следећа 
испитивања и електрична мерења: 

1. провера кабла на прекид и додир - испитују се појединачно. Такође се испитује додир 
са земљом и непрекидност. 

2. Иницијално програмирање система. 
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На положеним кабловима инсталације детекције пожара потребно је извршити следећа 
испитивања и електрична мерења:  

1. провера кабла на прекид и додир - испитују се појединачно. Такође се испитује додир 
са земљом и непрекидност. 

2. Иницијално програмирање система. 
 
Контролу квалитета изведених радова и функционалана испитивања у складу са стандардима 

треба да обави фирма, која има одговарајуће овлашћење за те послове. На основу обављених 

испитивања формира се испитни протокол, који се предаје Инвеститору. Корисник је дужан да 

обезбеди редовно одржавање и сервисирање уграђене опреме. 

 
      V.  Машинске инсталације  

TЕХНИЧКИ   ОПИС 
 

Идејног машинских инсталација радијатроског грејања Амуланте у селу Шетоње,  
на К.П. БР. 3127/2 и 3128/1  КО Шетоње  

 
 

Пројекат обрађује машинске инсталације радијаторског грејања Амбуланте у селу 
Шетоње.  

Амбуланта у селу Шетоње, налази се на катастарској парцели бр. 3127/1 и 3128/2  КО 
Шетоње, умерено је изложена ветровима и има четири слободне фасаде. 

Спољна пројектна температура за Шетоње је tsp= -180C. Унутрашње пројектне 
температуре изабране су у зависности од намене просторије, а према SRPS U.J5.600. Радни 
флуид је топла вода параметара 90/700C. 

Подаци о коефицијентима пролаза топлоте урађени су посебно за сваки слој зида, пода 
и стропа а срачунати су за све комбинације врста и величина слојева који се јављају на објекту 
а  по стандарду SRPS U.Ј5.510. 

За обезбеђивање потребне количине тополоте за загревање објекта (40.330W), уграђују 
се радијатори „ORION“ Липовица, дужине према техничкој спецификацији,  који су 
размештени према најповољнијем техничком решењу тј. под прозором на парапету. 
Монтирани су на висини  10-12cm од пода и 4-5cm од зида, како би се омогућила правилна 
циркулација ваздуха око грејног тела а тиме и правилно одавање топлоте грејног тела. Сва 
грејна тела су опремљена термостатским радијаторским вентилом DN15 на напојном и 
радијаторским навијком DN15 на повратном воду, чиме је осим регулације, омогућена 
демонтажа грејних тела без претходног пражњења инсталације.  

Посотојећа грејна тела су дотрајла, нека имају велику количину прљавштине у себи да 
немају довољан проток грејног флуида, неколико радијатора је пукло ислед ниских 
температура, неколико грејних тела цури на саставима или на чеповима док је неколико 
радијатора у функцији. Због високе цене (демонтаже, пескарења, бојења и поновне монтаже)  
усвајају се горе поменути радијтори. 

Топлотну енергију за објекат обезбеђује котао на пелет тип „TKЕ 50“ – снаге од 48 до 
52kw, са степеном искоришћења преко 92% у комплету са силосом од 190 литара, произвођач 
„PODVIS KBC“ Књажевац и гориоником "B-MAXessential" снаге од 17-50kW и аутоматиком у 
регулацију рада, који се са свом потребном опремом мотира у котларници предметног објекта. 
Постојећи котао на чврсто гориво се конзервира, односно врши се чишћење пламене и водене 
стране котла који ће се евентуално користити као резервни котао у случају нестанка енергента 
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- пелета. За одвођење продуката сагоревања предвиђа се кооришћење постојећег зиданог 
димњака који је потребно очистити и довести у исправно стање. 

Постојећи котао конзервирати са планене и водене стране од чађи и нечистоћа, 
механички и хемијски (детерџентом и водом под притиском), од стране стручних лица и 
извршити заштиту пламених цеви и комора од корозије слојем моторног уља. Котао након 
конзервирања одложити на локацију (до 5км удаљености) у договору са инвестором. 

За предметни објекат пројектован је двоцевни систем грејања, тј. хоризонтална цевна 
мрежа од челичних шавних цеви према стандарду SPRS.B5.221. Цевна мрежа се од котла води 
цевима пречника DN32 (Ф42,4х2,8mm) до разделника одакле се цевна мрежа грана у четири 
гране и то: мрежна грана 1 (амбуланта), мрежна грана 2 (амбуланта), мрежна грана 3 (стан 1) и 
мрежна грана 4 (стан 2).  Мрежна грана 1 транспортује грејни флуид (топлу воду) који носи 
13.135W топлотне енергије док мрежна грана 2 носи 12.395 W топлотне енергије а која се 
предаје алуминијумским радијторима. Мрежна грана 3 транспортује грејни фулид (топлу воду) 
која носи 5.180W топлотне енергије док мрежна грана 4 транспорује грејни флуид (топлу воду) 
која носи 9620W. Сва грејна тела су на цевну мрежу повезана цевном мрежом DN15. Развод 
цевне мреже се води испод плафона објекта на свакој етажи.  

На крајевима мрежних грана предвиђа се уградња аутоматских одзрачних лончића 
називног прачника DN15. 

Све спојеве на цевима и фазонским комадима у систему радијаторског грејња исвести 
заваривањем  у складу са стандардима, прописима и техничким нормативима. 

За циркулацију грејног флуида и пренос топлотне енергије од котла до радијатора 
предвиђају се 2 (две) циркулационе пумпе са фреквентном регулацијом „GRUNDFOS“ тип  
„ALPHA 2 20-50 130“ са холендерима, 1 радна и 1 резервна пумпа. Пумпe монтирати на 
повратном воду у котларници, тако да се једна циркулациона пумпа уграђује на повратном 
воду као радна док се једна циркулациона пумпа монтира паралелно радној пумпи. 

Уколико се греју приземље и први спрат сви вентили изнад разделника су отворени а 
када се планира грејање одређеног дела објекта затварају се вентили одговарајучих мрежних 
грана. 

Сигурносно заштитна опрема и регулација система централног грејања објекта 
остварује се помоћу експанзионе посуде запремине 50 литара и вентила сигурности DN20; 
NP6.  

Климатизација ординација и апотеке решена је клима уређајима које се састоје од 
спољашњих и унутрашњих јединица тип "GWH 12 NB-K3NNA", модел "Bee Premium White" 
производ "GREE". Клима уређаји се постављају у складу са техничким цртежима у пројекту. 

Смештај енергента (дрвеног пелета) за целу грејну сезону, предвиђа се у постојећој 
остави за драва у угаљ, у непосредној близини котларнице, док би се једна палета пелета за 
месечне потребе лагеровала у самој котларници. 
 Сви елементи инсталације грејања предвиђени овим пројектом за уградњу морају имати 
одговарајуће атесте и сертификате и морају бити уграђени од стране стручних и за тај посао 
обучених и лиценцираних извођача.  
Евентуалне недоумице или непознанице које могу настати при монтажи опреме и материјала а 
које пројекат не третира недвосмислено, решавати уз консултацију са надзорним органом 
градилишта и пројектантом. 
 
VI. Системи противпожарне заштите 
 
За заштиту од пожара посматраног објекта, пројектован је стабилан систем за дојаву пожара 
на основу грађевинско-архитектонског пројекта у поступку легализације и захтева 
инвеститора, а у складу са важећим прописима. 
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Намена система 
Намена новопројектованог стабилног система за детекцију и дојавупожара је рано откривање 
појаве пожара, у његовој најранијој фази, одговарајућа дојава алармних стања и локализација 
места настанка пожара (адресабилан систем). 
 
 
Новопројектовани систем врши потпуни надзор објекта. 
Стабилни систем за детекцију и дојаву пожара је пројектован у сагласности са Законом о 
заштити од пожара ("Сл.листР.Србије 111/2009 и 20/2015"), Правилником о техничким 
нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (Сл. лист СРЈ, бр. 87/93), 
Правилником о техничким нормативима за израду техничке документације, којом морају бити 
снабдевени системи, опрема и уређаји за отклањање пожара и алармирање (Сл. лист СРЈ бр. 
30/95) и у сагласности са релевантним међународим и домаћим стандардима из области 
заштите од пожара СРПС ЕН 54-14 као и са светским технолошким трендовима и 
препорукама произвођача опреме. 
 
Функционални елементи, који чине систем су: 

• дојавна адресибилна  централа (ППЦ) – у простору објекта  
• аутоматски и ручни адресабилни јављачи 
• додатни И/О адресабилни модул (2З/2Р) 
• уређаји за алармирање (конвенционалне алармне сирене) 
• модул за телефонску дојаву 
• кабловска инсталација  

 
Технички опис рада система детекције и дојаве пожара 

 
Предвиђени систем дојаве пожара садржи једну дојавну централу(адресабилну). Дојавна 
централа (у даљем тексту ППЦ)управља радом система као и свим извршним функцијама 
система (спољашње сирене алармне линије,укључење одимљавања и телефонска дојава ван 
радног времена ), тј. врши надзор над целокупним објектом. Преко ње се врши свеукупно 
управљане радом система и увид у стање истог. 
 
У овом случају предвиђен је интерактивни адресибилни систем, који циклично сваке секунде 
размењује податке између елемената дојавне петље и линијског модула који је у саставу 
дојавне централа (прекид настаје само у току аларма). Ова размена података обавља се по 
упреденом двопаричном каблу са брзином преноса података од 62.5 Кбауда и дужином линије 
које задовољавају маx. 75Ω. Та вредност одговара укупној дужини кабла од 3500м. 
Максимални могући број прикључних адреса је 250 по свакој дојавној петљи са 16 зона. 
Дојавна централа аутоматски региструје ожичење аналогне петље и чита додељење адресе 
појединих мрежних уређаја.  
 
Има подесиву температуру реаговања на 60 °Ц, али се такође активира и при нижим 
температурама у складу са дефинисаним променама раста температуре у почетним 
подешавањима.  
Према својим ефикасним и поузданим карактеристикама, детектори представљају идеално 
решење за конвенционалне системе. Посебно су дизајнирани за употребу код 
конвенционалних противпожарних централа, и  компатибилни и са већином стандардних 
индустријских конвенционалних противпожарних централа треће групације.  
 
Кабловски канали 
Као кабловске трасе за полагање инсталационих каблова ЈХ(СТ)Х 2x2x0,8 детекторске петље 
унутар објекта предвиђене су халоген фрее инсталационих цеви. Инсталационе цевисе 
полажевидно на стубовима, гредама и плафону обујмицама.  
За полагање каблова алармне линије ЈХ(СТ)Х 2x2x0,8 ФЕ180/Е30 унутар објекта предвиђено 
је полагање виднокоришћењем обујмица Е30. 
За радове на полагању каблова и инсталационогцрева користи се и ситан помоћни материјал, 
као што су обујмице, типлови, лепак, изолир трака и др.  
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Алармни план 
Систем аутоматске сигнализације пожара захтева разрађен план алармирања у којем 
морају бити утврђени поступци за време и ван радног времена, тј. за случај присуства 
запослених лица и за случај када у штићеном простору нема никога. 
План алармирања мора бити у складу са Општим актом корисника, односно 
Планом заштите од пожара. 
 

У непосредној близини централе за дојаву пожара поставља се: 
- шематски приказ плана узбуњивања 

- распоред зона за дојаву пожара 

- упутство за руковање главном централом за дојаву пожара ППЦ 

- контролна књига система (попуњава овлашћени сервисер) 
- књига евиденције аларма и сметњи (попуњава корисник система) 
Поред поступака у случају аларма, у вези са радом централе за дојаву пожара, планом 
узбуњивања морају бити обухваћени поступци у вези са: 
-  упозоравањем осталих присутних особа и њиховом евакуацијом 

-  укључивањем дежурних лица у гашење пожара 

-  узбуњивањем најближе професионалне ватрогасне бригаде 

- узбуњивањем лица које има посебне дужности у вези са заштитом од пожара. 
 

Могуће су две организације алармирања: 
"ДАН" (у радно време) - присутна лица у штићеном простору  
"НОЋ" (ван радног времена) - нема лица у штићеном простору 

 
У предметном објекту се, будући да не постоји 24-сатно дежурство, примењује се 

искључиво организација алармирања ДАН и НОЋ 
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V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  
 
Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају 

ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. 
Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су: 
 

(1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код 
надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) 
Закона). 

 
Доказ: 

Правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда. 

Предузетник Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда. 

Физичко лице / 
 

(2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  
законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона). 

 
Доказ: 

Правно лице 
 

 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. 

 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; 

 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: 

 

1)  Република Србија - Министарство финансија - Пореска  управа 
Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту седишта 
пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту 
физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и 
наплату одређене врсте јавног прихода. 

2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа 
према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно 
према пребивалишту физичког лица, односно прописаној 
надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 
Уколико локална (општинска) пореска управа у својој 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: „Понуђач је дужан да поседује овлашћење издато привредном друштву 
односно другом правном лицу за обављање послова извођења посебних система и мера 
заштите од пожара.  
Доказ: Решење издато од стране МУП-а Републике Србије да може да обавља послове 
извођења посебних система и мера заштите од пожара, и то стабилних система за 
дојаву пожарa 
“. 
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(5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу 

да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона). 
  
Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена  Изјава о поштовању обавеза које произлазе 
из важећих прописа  о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације. 
 
2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да 
располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.  

1. Финансијски капацитет: 
Услов:  

(1) да остварени пословни приход у последње три године (2015, 2016, 2017) за које су 
достављени подаци мора да буде већи од 100.000.000,00 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. 
 

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне 
регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс 
успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три 
обрачунске године (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 за 2017. годину.  

Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у 
последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен 
Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да 
понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки 
објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.  

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

по систему простог књиговодства, достављају: 
- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак 

грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на 
чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. 

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем 
рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. 

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања 
(паушалци), достављају: 

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну 
за претходне 3 (три) обрачунске године. 

 
2. Пословни капацитет: 

Услов:   
Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки 
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реализовао уговорe у укупној вредности од најмање,70.000.000,00  динара без пореза на 
додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова 
и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на 
реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње 
(стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).  
Доказ:  

Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац 
Референтне листе, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације. 

Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце 
потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној  
листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. 

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном 
Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим 
обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из 
Конкурсне документације и то:  

- назив и адресу наручиоца,  
- назив и седиште понуђача,  
-  облик наступања за радове за које се издаје Потврда, 
- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном 

року,  
- врста радова,  
- вредност изведених радова,  
- број и датум уговора,  
- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може 

користити, 
- контакт особа наручиоца и телефон, 
- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца. 

Уз потврду Наручиоца доставити: 
Фотокопије Уговора на које се потврда односи. 
Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима. 

 
3. Технички капацитет 

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

извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, 
грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у 
оквиру предмета јавне набавке. 

Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:  
Врста Количина 
Камион „сандучар“  комада  1  
Лако доставно возило комада  1 
Конзолна дизалица – „врабац“ комада   1 
Комбинована машина – „Скип“ комада   1 
Рамовска фасадна скела   400 м2 
  

 

 
Доказ: 
а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна 
набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити 
означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у 
години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране 
овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. 
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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 са пописном листом закуподавца; 
г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. 
ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације 
без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола 
(фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; 

Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или 
оверене фотокопије уговора на увид. 

Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у 
Поглављу XIII.  Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од 
стране одговорног лица и достављен уз понуду.  

 
 4)Кадровски капацитет: 
Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све 
време извршења уговора о јавној набавци и то: 

- најмање 25 извршилаца,  
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 или 800-који ће решењем бити именован 
за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 
Србије, и то: лиценцу 450 или 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача 
радова у предметној јавној набавци 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 
Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у 
предметној јавној набавци 

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

 
Доказ: 
а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске 
пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са 
потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске 
пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за 
подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 
б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – 
фотокопију уговора о раду и М-А образац,  
в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: 
уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова 
или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о 
раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.   
г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку 
лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком 
Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопија потврде о 
важности лиценце мора се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;  
д) 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) 
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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. 

 
 
5)Обилазак локације 
Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао 

локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне 
информације потребне за припрему прихватљиве понуде. 

Услови и начин обиласка локације  и увида у пројектну документацију одређени су у  
Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА 
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак 
локације за извођење радова и увид у пројектну документацију. 

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

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

6) Сертификати 
Услов:  Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем 
менаџмента квалитетом, ISO 14001-2004 – заштита животне средине, OHSAS 18001 – 2007, 
безбедност на раду или одговарајуће за област сертификације која је у логичкој вези са 
предметом јавне набавке (извођење радова у грађевинарству, изградња зграда или сл.). 

 
Доказ: 
Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, 
ISO 14001- заштита животне средине, OHSAS 18001 –  безбедност на раду или одговарајуће 

 
Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група 
понуђача 

1) Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе 
понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем 
одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из 
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

2) Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. 
став 2. Закона, који  мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и 
да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације. 

3) Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са 
подизвођачем 

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 
5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5)  закона, понуђач 
може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела 
набавке. 
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Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија 
је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави 
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 

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

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за 
привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл. 75. став 1.тач. 1) до 4) ЗЈН., већ су у 
обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.  

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на 
којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о 
испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа 
у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 
органа те државе. 

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописан начин. 
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VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуда мора бити састављена на српском језику. 

5. 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  
санација и адаптација  Дома здравља Петровац на Млави, амбуланта у Шетоњу  , ЈН бр. 
47/2018 , НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране 
наручиоца до  29.11.2018.    године, до   9,00   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, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, 
мора да садржи: 

1. образац понуде, 
2. модел уговора, 
3. образац структуре цене, 
4. образац трошкова припреме понуде, 
5. образац изјаве о независној понуди, 
6. образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. 

Закона, 
7. образац Референтне листе и образац Потврде о раније 

реализованим уговорима, 
8. образац Изјаве о техничкој опремљености, 
9. образац о произвођачима материјала и опреме, 
10. образац Изјаве о кључном техничком особљу, 
11. банкарску гаранцију за озбиљност понуде, 
12. образац изјаве о обиласку локације за извођење радова 

и извршеном увиду у пројектну документацију, 
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13. оригинал писмо о намерама банке о издавању 
банкарске гаранције за добро извршење посла, 

14. оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за 
отклањање недостатака у гарантном року, 

15. друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, 
ако су тражени у конкурсној документацији и ако је 
њихово достављање одређено као обавеза. 

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери 
печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати 
и потписивати графитном оловком. 

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих 
предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду 
у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.  

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим 
страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима. 

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која 
онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде 
(повезана јемствеником или на други начин).  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца 
који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о 
независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и сл.), који морају 
бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.  

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање 
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

16. ПАРТИЈЕ 

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.  

17. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

18. 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, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку  – ЈН бр. 47/2018  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку извођење радова на санацији и адаптациј  Дома здравља 
Петровац на Млави, амбуланта у Шетоњу  – ЈН бр. 47/2018  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку извођење радова на санацији и адаптациј  Дома здравља 
Петровац на Млави, амбуланта у Шетоњу – ЈН бр. 47/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”   или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку извођење радова на санацији и адаптациј  Дома 
здравља Петровац на Млави, амбуланта у Шетоњу – ЈН бр. 47/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”. 

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

19. 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. 

20. 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. 

21. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:  

(1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

(2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:   
(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 
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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.  

22. 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 ће се вршити на следећи начин: 
 30% аванс, 
 70 % по ситуацијима. 

Плаћање се врши на основу испостављених авансних, привремених месечних 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 одмах, а најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који 
испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране 
стручног надзора. 

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

 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција за радове на предметном објекту – згради „Дома здравља“ у Петровцу на 
Млави, амбуланта у Шетоњу, на к.п. бр.3127/2, 3128/1 КО Шетоње не може бити краћа од 24   
месеца од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана 
примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за 
поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.  

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече 
од дана извршене примопредаје радова.  
 
9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова 

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи 
од 120  (стодвадесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. 
Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико 
другачије није договорено. 

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења. 
Место извођења радова -  Предметни објекат је зграда „Дома здравља“ у Петровцу на 

Млави, амбуланта у Шетоњу, на к.п. бр.3127/2, 3128/1 КО Шетоње.. 
 
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.  
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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. 

23. 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. 

24.  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. 

25. 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 
Петровац на Млави, ул. Српских владара бр.165. 12 300 Петровац 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:  

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

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

посла у складу са захтевима из конкурсне документције; 
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8. 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 у року који 
је за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  
 

• Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за 
издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за 
банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења 
уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса, са 
роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист 
Наручиоца. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину 
која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, 
као гаранта.  

• Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за 
издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за 
банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења 
уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% 
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока 
одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања 
(датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не 
представља даљу обавезу за банку, као гаранта.  

• Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан 
примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, 
обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без 
ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној 
документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати 
садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу 
за банку, као гаранта.  

Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће 
бити одбијена као неприхватљива.  
 
ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ: 
 
 Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - најкасније 7 дана од дана 
закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 
Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком 
важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. 
Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – 
пропорционално кроз вредности издатих ситуација. 
 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити. 
 
 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. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. 
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 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 уграђене опреме и 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. Рок важности 
банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не 
изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења 
предмета уговора у гарантном року.  
 По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства 
финансијског обезбеђења ће бити враћена.  

26. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда одржаће се 29.11.2018. године, у 11,00 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. 

27. 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. 

28. 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.  

29. 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 
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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.  47/2018  ". 

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. 

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. 

30. 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. 

31. 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. 

32. 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. 

33. 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. 
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РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

Наручилац ће одбити понуду ако: 
- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
- понуђач не докаже да испуњава додатне услове  
- понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;  
- у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу  
полиса/е осигурања;  
- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом 
7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама; 

 У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног производа или 
материјала, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је 
саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној 
документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. 
тачка 32) ЗЈН.  
 Образац о произвођачима материјала и опреме чини обавезни део понуде и саставни је 
део уговора о извођењу радова.  
 Понуђач се обавезује да уграђује материјале и опрему наведену у Обрасцу о 
произвођачима материјала и опреме.  
 У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним 
моделима и произвођачима у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Понуђач је 
дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак 
производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на 
сагласност стручном надзору и Наручиоцу.  
 Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и 
произвођаче у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност стручног надзора 
и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно 
понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени. 

 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у  

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН-а; 
- учинио повреду конкуренције;  
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;   
- 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;  
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 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. 

 
21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА 
 

Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 
позива за подношење понуда. 

Докази из става 1. ове тачке су:  
• 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 
је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење 
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понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 
63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац 
исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
 

2. После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту 
права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 
његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га 
није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева. 

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема 
захтева за заштиту права. 

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  
даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона. 

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

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од: 
-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако 

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 
- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је 

процењена вредност већа од 120.000.000 динара; 
-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 
- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је 

додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та 
вредност већа од 120.000.000 динара. 

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна 
овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама 
чл. 160 до 167.Закона. 

23.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у 
року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 
Закона. 

24.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА на 
санацији и адаптацији  Дома здравља Петровац на Млави, амбуланта у Шетоњу  

1) Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци извођење радова на 
санацији и адаптацији Дома здравља Петровац на Млави, амбуланта у Шетоњу., без 
спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то 
повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења 
циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова 
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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; 
5. хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора, 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. 
У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће 

дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због 
извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за 
повећање обима предмета јавне набавке. 

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке 
или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона. 
 Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне 
набавке.  
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку (извођење радова на 
санацији и адаптацији  Дома здравља Петровац на Млави, амбуланта у Шетоњу.), ЈН број 
47/2018   
 
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 санацији и адаптацији  Дома здравља 
Петровац на Млави, амбуланта у Шетоњу] 
 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

Рок плаћања је 45 дана од 
достављања оверених 
авансних, привремених 
ситуација и окончане 
ситуације  

 
Рок важења понуде 
 

___ дана од дана отварања 
понуда  

 
Рок извођења радова од дана увођења у посао 
 

____ календарских дана од 
дана увођења у посао  

 
Гарантни период 
 

___ месеци/а од дана 
примопредаје радова  

 
 
 
НАПОМЕНА: 
Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне 
документације за ову јавну набавку 
 
 
 
 

 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а 
понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача  
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 
понуде за сваку партију посебно. 
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VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,  
 (назив понуђача) 

дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у 
поступку јавне набавке.. извођење радова на санацији и адаптацији  Дома здравља Петровац 
на Млави, амбуланта у Шетоњу набавке, бр [47/2018], 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, _______________________________________, као понуђач,
 назив понуђача 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
   

 
 
 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу 
са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
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X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 
 

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, __________________________________, 
          назив понуђача 
као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу  

 
 

ИЗЈАВУ 
 

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач 
__________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 
 назив понуђача  
извођење радова на санацији и адаптацији  Дома здравља Петровац на Млави, амбуланта у 
Шетоњу бр. 47/2018, 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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XI.  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
УГОВОР 

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА 
 санацији и адаптацији  Дома здравља Петровац на Млави, амбуланта у Шетоњу  

 
 
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 гланик 
РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана  30.10.2018.  године, објавио Позив за подношење понуда 
у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских 
радова  општина Петровац на Млави ,ЈН. Бр.  47/2018 ,  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 Програмом 
обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и 
социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016. 
године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне 
намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите Закључком број 
351-9644/2016 од 11. октобра 2016. године као и са Програмом о измени и допунама Програма 
обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и 
социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-562/2017 од 24.01.2017. 
године (у даљем тексту: Програм) преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у 
даљем тексту: Канцеларија)  
 -да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео 
Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци 
доделио Извођачу радова.  

Предмет уговора 
Члан 2.  

 Предмет овог уговора је  извршење радова на санацији и адаптацији  Дома здравља 
Петровац на Млави, амбуланта у Шетоњу. 

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да 
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, 
грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно 
извршење радова који су предмет овог уговора. 

Вредност радова – цена 
Члан 3. 

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: 
______________ динара са ПДВ-ом(словима: _________________________________________), 
од чега је ПДВ_______________, што без ПДВ-а износи ______________________ 
(словима:_____________________________) а добијена је на основу јединичних цена из 
усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________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 
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радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, 
организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне 
средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне 
табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге 
трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак 
радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације 
и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено 
према техничкој документацији. 

Услови и начин плаћања 
Члан 4. 

 Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин: 
1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене уз достављање следеће документације: 
- предрачуна у износу аванса; 
- банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. 
2. У висини од 70%, по основу оверених привремених месечних ситуација 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 оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова. 
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 

грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач 
радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног 
обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје 
без права приговора. 

Рок за завршетак радова 
Члан 5. 

 Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ 
(______________________) 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: 

• природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време 
неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

• мере предвиђене актима надлежних органа; 
• услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документациjом; 
 Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење 
у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије 
одређено. 

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених 
радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  
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Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, 
Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се 
обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом 
грађења. 

Члан 6. 
Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у 

коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да 
изводи радове. 

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење 
рокова, сматрају се нарочито: 

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за 
годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

- мере предвиђене актима надлежних органа; 
- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документациком; 
- закашњење увођења Извођача радова у посао; 
- хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом 

извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести. 
- непредвиђене 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. 
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Обавезе Извођача радова 
Члан 8. 

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким  
прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу 
радова, као и:  

13.  да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању 
одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом 
кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, 
Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају 
промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у 
конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.   

14. да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и 
брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке 
документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и 
даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални 
недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је 
пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у 
обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;  

15. да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном 
надзору динамични план извођења радова;  

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

17. да се строго придржава мера заштите на раду;  
18. да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио 

радове и да је спреман за њихову примопредају; 
19. да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за 

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

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

21. 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; 

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

23. да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног 
извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се 
објекат гради; 

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

Стручног надзора или Наручиоца; 
26. у случају немогућности прибаљања и уградње материјала и опреме према 

понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и 
опреме, Извођач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност 
испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју 
доставља на сагласност стручном надзору и наручиоцу. Предметни материјал и опрема који се 
замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Листа произвођача, уз 
сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким 
карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени. 
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27. да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и 
квалитета употребљеног материјала; 

28. да поступа у складу са Законом о управљању отпадом; 
29. 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; 

30. 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; 

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

32. 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; 

33. да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, 
инсталација и опреме; 

34. да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим 
инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама. 

Обавезе Наручиоца радова 
Члан 9. 

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних 
обавеза Извођача радова. 

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му 
техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту. 

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни 
обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова. 

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом 
одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са 
законом који регулише ову област. 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа 
Члан 10. 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 
Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног 

органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на 
сопствени трошак. 

Финансијско обезбеђење 
Члан 11. 

 Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај 
авансног плаћања најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која ће бити 
са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног 
плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока 
за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се 
буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација. 
 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити. 
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 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, са роком важења за цео период извођења радова. 

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од 
одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или 
оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим 
законским прописима. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре 
истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом 
осигурања. 

Гаранција за изведене радове и гарантни рок 
Члан 13. 

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са 
уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују 
њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену 
уговором. 

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума 
примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са 
гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је 
извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са 
упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у 
току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза 
у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране 
Наручиоца. 

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова 
захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или 
уградње материјала неодговарајућег квалитета. 

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. 
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Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од 
акредитоване лабораторије за тај тип материјала. 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 
техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора 
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 
Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и 
функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши 
изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и 
уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има 
право да ангажује друго лице на терет Извођача радова. 

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се 
уређује планирање и изградња.  

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при 
извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 

Вишкови и мањкови радова 
Члан 15. 

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и 
уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан 
да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.  

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио 
без сагласности Наручиоца. 

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, 
обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама 
изведених радова, 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. 
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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. 

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.  
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 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. 

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. 

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 
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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: 

− природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено 
за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

− мере које буду предвиђене актима надлежних органа; 

− услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 
документацијом; 

− закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 

− хитне непредвиђене радове према члану 16. уговора, за које Извођач радова 
приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести. 

− 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 непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац 

ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, 
под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима 
предмета јавне набавке. 

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, 
Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за 
наведене позиције непредвиђених радова. 

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 
-  образац о произвођачима материјала и опреме 
- динамика извођења радова 



_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (47/2018) | 75 од 225 

Решавање спорова 
Члан 25. 

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

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. 

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. 

 Душко Нединић  
 

МП. 
 

САГЛАСНА: 
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА 

 
В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић 

 
 

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

 
 Предмет ЈН 

Опис позиције радова 

Једин
ица 
мере 

Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са ПДВ-

ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 
01-00 ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ       

01-01 Демонтажа  постојећих прозора од дрвених 
профила. Обрачун по ком, у цену урачунати 
одвоз скинутих прозора и  шута на депонију до 
10км. ком 27,00 

  

  

01-02 Демонтажа постојећих прозор/врата од дрвених 
профила. Обрачун по ком, у цену урачунати 
одвоз скинутих прозор/врата и шута на 
депонију до 10км. ком 2,00 

  

  

01-03 Демонтажа  светларника у мокром чвору од 
дрвених профила. Обрачун по ком, у цену 
урачунати одвоз скинутог светларника и  шута 
на депонију до 10км. ком 1,00 

  

  

01-04 Демонтажа  постојећих металних прозора и 
портала. Обрачун по ком, у цену урачунати 
одвоз скинутих прозора портала, светларника и 
шута на депонију до 10км. ком 7,00 

  

  

01-05 Демонтажа постојећих металних једнокрилних 
врата (на улазу у стамбени део и на 
котларници). Обрачун по ком, у цену урачунати 
одвоз скинутих врата и шута на депонију до 
10км. ком 2,00 

  

  

01-06 Демонтажа постојећих металних двокрилних 
улазних врата, на предњем улазу. Обрачун по 
ком, у цену урачунати одвоз шута на депонију ком 2,00 
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до 10км. 
01-07 Демонтажа постојећих  унутрашњих дрвених 

врата са утоваром и одвозом скинутих врата и 
шута на депонију до 10км. Обрачун по ком. ком 28,00 

  
  

01-08 Демонтажа постојећег унутрашњег металног 
портала са утоваром и одвозом на депонију до 
10км. Обрачун по ком. ком 1,00 

  
  

01-09 Демонтажа  постојећих ограда и гелендера на 
терасама објекта у степенишном пролазу. 
Обрачун по м1, у цену урачунати одвоз  скинуте 
ограде и шута на депонију до 10км. м1 13,00 

  

  

01-10 Демонтажа постојећег кровног покривача 
објекта од црепа, заједно са свим опшивкама и 
увалама. Скинути цреп на безбедан начин. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и 
одвести на градску депонију или на место које 
одреди инветитор. Обрачун по м2 косе 
површине. м2 352,00 

  

  

01-11 Демонтажа дрвене кровне конструкције објекта, 
заједно са летвама и контралетвама. Кровну 
конструкцију демонтирати и утоварити у 
камион и одвести на депонију коју одреди 
инвеститор удаљену до 5 км. Обрачун по м2 
косе површине. м2 352,00 

  

  

01-12 Демонтажа напуклих димњака, њихово 
растурање до здраве основе. Шут изнети ван 
објекта и одвести и истоварити на депонију. 
Обрачун паушално. пауш. 1,00 

  

  

01-13 Демонтажа постојећих слемењака. Обрачун по 
м1 м1 20,00     

01-14 Демонтажа свих опшивки димњака и 
вентилација. Обрачун по комаду. kom 5,00     
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01-15 Демонтажа постојећих хоризонталних олука,  
утовар и транспорт на место које одреди 
инвеститор или надзорни орган. Обрачун по м1 м1 40,00 

  
  

01-16 Демонтажа постојећих вертикалних олука, 
утовар и транспорт на место које одреди 
инвеститор или надзорни орган. Обрачун по м1 м1 35,00 

  
  

01-17 Демонтажа окапнице, солбанака и лимених 
опшивки. Лимарију демонтирати, упаковати, 
утоварити у камион и одвести на депонију коју 
одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун 
по м1 лимарије.     

  

  

  солбанак м1 50,00     
  ветар лајсна м1 50,00     
  опшивка м1 20,00     
1.18 
 

Демонтажа стрехе од  ламперије. Лимарију 
демонтирати, упаковати, утоварити у камион и 
одвести на депонију коју одреди инвеститор 
удаљену до 10 км.  Обрачун по м2 лaмперије. м2 105,00 

  

  

1.19 Демонтажа клима. Климе упаковати, утоварити 
у камион и одвести на место које  одреди 
инвеститор  до 10 км. Обрачун по ком. ком 2,00 

  
  

1.20 Демонтажа надстрешнице код улаза у апотеку 
од металних кутијастих профила, са утоваром у 
камион и одвозом на депонију коју одреди 
инвеститор удаљену до 10 км. Обрачун по ком. ком 1,00 

  

  

01-21 Пажљива демонтажа постојећих решетки на 
прозорима са одлагањем на место које одреди 
инвеститор. Обрачун по м2 комплет урађене 
позиције. (ком 4) м2 6,50 

  

  

01-22 Пажљиво обијање зидних керамичких плочица 
заједно са лепком. Плочице скинути, утоварити 
у камион и одвести на депонију коју одреди м2 155,00 
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инвеститор удаљену до 10 km. Обрачун по м2.  
01-23 Пажљиво обијање подних керамичких плочица 

у санитарним чворовима,на терасама и 
гранитних плоча на улазном степеништу и 
ходнику. Плочице скинути, утоварити у камион 
и одвести на депонију коју одреди инвеститор 
удаљену до 10 km. Обрачун по м2.  м2 170,00 

  

  

01-24 Скидање подне облоге од терацо плоча заједно 
са подлогом , са , утоваром и транспором на 
место које одреди инвеститор или надзорни 
орган до10км. Обрачун по м2 комплет изведене 
позиције м2 62,00 

  

  

01-25 Скидање подне облоге од паркета  са стругањем 
лепка (битумена) и са , утоваром и транспором 
на место које одреди инвеститор или надзорни 
орган до10км. Обрачун по м2 комплет изведене 
позиције м2 63,00 

  

  

01-26 Скидање подне облоге од винила  са стругањем 
лепка  и са , утоваром и транспором на место 
које одреди инвеститор или надзорни орган 
до10км. Обрачун по м2 комплет изведене 
позиције м2 17,50 

  

  

01-27 Скидање масне фарбе са зидова објекта са 
утоваром и одвозом шута на депонију до 10км. 
Обрачун по м2 комплет изведене позиције м2 306,00 

  
  

01-28 Пажљива демонтажа штуцни на зидовима и 
одлагање на место које одреди инвестор. 
Обрачун паушално. 

пауш
ал 1,00 

  
  

01-29 Пажљиво рушење (разбијање) рампе од бетона 
на главном улазу у објекат. Шут прикупити, 
утоварити и одвести на депонију до 10км коју 
одреди инвеститор. Обрачун по м3 комплет 
изведене позиције. м3 1,00 
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01-30 Пажљиво обијање цементне кошуљице д=5цм. 
Шут прикупити, утоварити и одвести на 
депонију до 10км коју одреди инвеститор. 
Обрачун по м2 комплет изведене позиције. м2 330,00 

  

  

01-31 Пажљиво обијање малтера са зидова и плафона 
унутар објекта  Шут прикупити, утоварити и 
одвести на депонију до 10км коју одреди 
инвеститор. Обрачун по м2 комплет изведене 
позиције. м2 700,00 

  

  

01-32 Пажљиво обијање малтера са зидова на фасади 
објекта  Шут прикупити, утоварити и одвести 
на депонију до 10км коју одреди инвеститор. 
Обрачун по м2 комплет изведене позиције. м2 450,00 

  

  

01-33 Пажљиво обијање бетона тротоара око објекта 
дебљине 15цм.  Шут прикупити, утоварити и 
одвести на депонију  до 10км коју одреди 
инвеститор. Обрачун по м2 комплет изведене 
позиције. м2 150,00 

  

  

01-34 Пажљиво пробијање отвора за врата за кухињу 
и светларнике  из ординација дебљина зида је  
25цм.  Шут прикупити, утоварити и одвести на 
депонију  до 10км коју одреди инвеститор. 
Обрачун по м3 комплет изведене позиције. м3 1,20 

  

  

01-35 Пажљиво рушење бетонских ивичњака заједно 
са подградом.  Ивичњаке и шут  прикупити, 
утоварити и одвести на депонију до 10км коју 
одреди инвеститор. Обрачун по м1 комплет 
изведене позиције. м1 25,00 

  

  

01-36 Машинско сечење асфалта и бетона д=10цм 
због уклапање са новим тротоарима. Обрачун 
по м1 комплет изведене позиције. м1 32,00 

  
  

01-37 Пажљиво рушење бочне жардињере (ограде) 
озидане каменом на улазном трему због израде 

пауш
ал 1,00     
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рампе за инвалиде .Шут прикупити, утоварити и 
одвести на депонију коју одреди инвеститор а 
камен очистити и одложити на привремену 
депонију. Димензије жардињере 2.10*0.5 а 
висина 1.50м. Обрачун паушал. 

01-00  ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ УКУПНО:   
02-00 ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ 

    
  

02-01 Набавка матеpијала и малтерисање око свих 
отвора који се уграђују, споља (oбрађивање се 
врши стиропором д=2цм и лепком и мрежицом) 
и унутра, са глетовањем и бојењем шпалетни у 
ширини око 25цм око свих отвора прозора и 
врата. Приликом малтерисања поставити 
поцинковане угаоне профиле као заштиту свих 
ивица. Обрачун по м1 отвора. м1 103,15 

  

  
02-02 Набавка матеpијала и малтерисање шлицева у 

зидовима и глетовање и бојење 
полудисперзијом након полагања електро 
каблова (ширина шлица 10-20 цм). Обрачун по 
м1. м1 1,789,00 

  

  
02-03 Набавка, транспорт и уградња арматуре за 

израду рампе за инвалиде и продужетка 
степеништа тј део који мора да се добетонира.  
Арматура мора бити очишћена пре уградње. 
Обрачун по кг готове позиције.     

  

  
  Бетонско гвожђе РА8  (за узенгије ) 

кг 85,00 
  

  
  Бетонско гвожђе РА12 (за темељне стопе рампе 

и део кји се дорађује на степеништу) 
кг 350,00 
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  Бетонско гвожђе РА10 (за анкере) 

кг 30,00 
  

  
  Арматурна мрежа МАГ Q335 ( за плочу рампе) 

кг 340,00 
  

  
02-04 Набавка транспорт и уградња бетона МБ 30 за 

израду надвратника и надпрозорника код 
новоотворених отвора ширине25цм, висине 
20цм и дужине не веће од 2м. У цену позиције 
урачунати сву потребну оплату. арматуру и сав 
потребан алат. Обрачун по м3 комплет 
позиције. м3 1,00 

  

  
02-05 Набавка транспорт и уградња бетона МБ 30 за 

добетинирање степеница на главном улазу.  У 
цену позиције урачунати сву потребну оплату и 
сав потребан алат и пемазивање споја "СН 
везом" . Обрачун по м3 комплет позиције. м3 1,00 

  

  
02-06 Набавка транспорт и уградња бетона МБ 30 за 

израду темељних стопа и зидова и плоче рампе 
д=20цм. У цену позиције урачунати сву 
потребну оплату и сав потребан алат. Обрачун 
по м3 комплет позиције. м3 12,50 

  

  
02-07 Набавка транспорт и уградња бетона MB 30 за 

израду тротоара и платоа, дебљине d=12cm са 
постављањем арматурне мреже Q131 на PVC 
грађевинској фолији и додатком челичних 
иглица min 15kg/m3 са сечењем дилатација и 
испуном дилатација еластичним китом типа 
SIKA или слично.Обрачун по м2 уграђеног 
бетона комплет изведене позиције.  м2 170,00 

  

  
02-08 Набавка матерјала и поправка пукотина у зиду 

еластопластичним силиконом за унутрашње и 
м1 2,00 
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спољашње спојеве типа Sikacryl S или 
DUREBOND (служи за инјектирање) у 
комбинацији са EPOMAX EK (служи са 
попуњавање) епоксидним гитом или 
одговарајуће. Обрачун по м1.                      

02-09 Набавка матерјала и израда цементне кошуљице 
(дебљине 4цм). 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 330,00 

  

  
02-10 Набавка матерјала и санација влаге у зидовима 

инјектирањем хемијских средстава (Sika Mur 
Injecto Cream или одговарајуће) у два 
хоризонтална реда, смакнуто са унутрашње и 
спољашње стране зидова. Неопходно је бушење 
рупа пречника 12мм, на размацима не већим од 
120мм. Уколико је то неопходно, омалтеристи 
површине sikalite малтером или одговарајуће, 
како би влага могла изаћи у виду испарења. 
Обрачун по м1 м1 12,00 

  

  
02-11 Делимична поправка постојећих димњака 

(дерсовање) и  бетонирање димњачких 
прстенова бетоном МБ20 у оплати. Обрачун по 
ком. ком 5,00 

  

  
02-12 Малтерисање димњака цементним малтером 

просечне дебљине 2цм. Малтер се наноси ручно 
и обрада 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 м2 8,00 
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малтерисања подразумева се постављање 
угаоних поцинкованих профила као заштитника 
ивица које се малтеришу. У цену урачунати сав 
потребан алат и постављање скеле. Висина 
димњака је 6.6м а димензије су 40*40. Обрачун 
по м2 комплет изведене позиције. 

02-13 Набавка и уградња завршне капе димњака типа 
вентуријус или бетонске капе. Обрачун по ком. 

ком 5,00 
  

  
02-14 Малтерисање зидова и плафона продужним 

малтером 1:3:9 малтером просечне дебљине 
2цм. Малтер се наноси ручно и обрада 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 постављање 
угаоних поцинкованих профила као заштитника 
ивица које се малтеришу. У цену урачунати сав 
потребан алат и постављање скеле. Обрачун по 
м2 комплет изведене позиције. м2 700,00 

  

  
02-15 Малтерисање  спољашњих зидова  цементним 

малтером просечне дебљине 2цм. Малтер се 
наноси ручно и обрада 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 постављање 
угаоних поцинкованих профила као заштитника 
ивица које се малтеришу. У цену урачунати сав 
потребан алат и постављање скеле. Обрачун по 
м2 комплет изведене позиције. м2 450,00 
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02-16 Зидање жардињере на улазном степеништу од 
скинутог камена димензија 2.1*0.5м и висине 
1.3м. Обрачун паушал. пауш 1,00 

  
  

02-17 Набавка матерјала и зидање зидова унутар 
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 2,54 

  

  
02-00  ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО:   

  
    

  

03-00 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     
  

03-01 Машински и ручни ископ земље III и IV кат. за 
темеље прилазне рампе(h=80цм), око објекта 
котларнице (h=100цм), за тротоаре (h=30цм) и 
испред улаза у апотеку (h=35цм) припрема за 
бехатон. Земљу из ископа депоновати на 
градилишну депонију удаљену до 3км, како би 
се иста искористила за насипање око темеља. 
Обрачун по м3 ископане земље у сабијеном 
стању комплет изведене позиције.     

  

  
  стопе за рампу 

м3 8,00 
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  око котларнице 

м3 3,50 
  

  
  испред улаза у апотеку 

м3 13,00 
  

  
  за тротоаре 

м3 6,10 
  

  
03-02 Набавка, транспорт, разастирање и набијање 

шљунка природне мешавине као тампонски слој 
испод  рампе , тротоара  д=10цм.  Обрачун по 
м3 комплет изведене позиције.                                                        м3 23,00 

  

  
03-03 Набавка, транспорт, разастирање и набијање 

шљунка у слојевима дебљине 30цм природне 
мешавине поред зидова котларнице.  Обрачун 
по м3 комплет изведене позиције.                                                        м3 3,50 

  

  
03-04 Набавка, транспорт и уградња дробљеног 

каменог материјала гранулације 0-31.5мм у 
слоју дебљине 30цм. Обрачун по м3 комплет 
изведене позиције. м3 10,80 

  

  
03-05 Набавка, транспорт и уградња дробљеног 

каменог материјала ризле гранулације 4-8мм у 
слоју дебљине 5цм као подлога за израду 
бехатон плоча (код улаза у апотеку). Обрачун 
по м3 комплет изведене позиције. м3 1,80 

  

  
03-00   

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО:  
  

  

   
 

  

04-00 СТОЛАРСКИ РАДОВИ 
Спољашња столарија-прозори     
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04-01 Набавка и уградња прозора  од петокоморних 
PVC профила застакљених термо стаклом 
нискоемисионим и пуњеним аргоном 4+15+4мм 
у челичном нерђајућем раму са заптивањем 
ЕПДМ гумом по шеми столарије и детаљима. 
Укупни коефицијент пролаза топлоте кроз 
прозор мора  бити мањи или једнак 1,5 W/m2K. 
Мере отвора узети након демонтаже постојећих 
прозораи по њима израдити нова од PVC 
профила. У складу са упутством надзорног 
органа приликом уградње извршити анкерисање 
елемената у зидове. Приликом уградње 
термоизолације на шпалетнама неопходно је да 
се види профил елемента у пуној ширини. Пре 
уградње доставити све неопходне атесте.      

  

  
  дводелни 110/180 (13 ком) 

м2 25,74 
  

  
  једноделни 80/90 (4 ком) 

м2 2,88 
  

  
  једноделни двокрилни 170/130 (1 ком) 

м2 2,21 
  

  
  једноделни двокрилни 170/110 (1 ком) 

м2 1,87 
  

  
  дводелни са фиксним делом 170/110 (1 ком) 

м2 1,87 
  

  
  дводелни 110/160 (4 ком) 

м2 7,04 
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  дводелни са комарницима 140/160 (2 ком) 

м2 4,48 
  

  
  фиксни једноделни 100/110 (1 ком) 

м2 1,10 
  

  
  једноделни 60/100 (4 ком) 

м2 0,60 
  

  
  једноделни 80/100 (1 ком) 

м2 0,80 
  

  
  једноделни 60/110 (1 ком) 

м2 0,66 
  

  
  дводелни са фиксним делом 170/240 (1 ком) 

м2 4,08 
  

  
  светларник - једноделни 160/80 (2 ком) 

м2 2,56 
  

  
 Спољашња столарија-врата 

     
  

04-02 Набавка, монтажа и уграђивање спољашњих 
двокрилних врата  са надсветлом и стакленом 
испуном (од нискоемисионог стакла 4+15+4 
пуњеног аргоном). Врата израдити од 
високоотпорног тврдог PVC-а са петокоморним 
системом профила и ојачаног челичним 
нерђајућим профилима, испуном и системом 
заптивања ЕПДМ гумом по шеми столарије и 
детаљима. Мере отвора узети након демонтаже 
постојећих врата и по њима израдити нова од 
PVC профила.  У складу са упутством     
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надзорног органа приликом уградње извршити 
анкерисање елемената у зидове. Приликом 
уградње термоизолације на шпалетнама 
неопходно је да се види профил елемента у 
пуној ширини. Пре уградње доставити све 
неопходне атесте. 

                                                           I  
(90+55)/(210+90) (1 ком) 

м2 4,35 
  

  
04-03 Набавка, монтажа и уграђивање спољашњих 

једнокрилних врата са надсветлом и стакленом 
испуном (од нискоемисионог стакла 4+15+4 
пуњеног аргоном). Врата израдити од 
високоотпорног тврдог PVC-а са петокоморним 
системом профила и ојачаног челичним 
нерђајућим профилима, испуном и системом 
заптивања ЕПДМ гумом по шеми столарије и 
детаљима. Мере отвора узети након демонтаже 
постојећих врата и по њима израдити нова од 
PVC профила.  У складу са упутством 
надзорног органа приликом уградње извршити 
анкерисање елемената у зидове. Приликом 
уградње термоизолације на шпалетнама 
неопходно је да се види профил елемента у 
пуној ширини. Пре уградње доставити све 
неопходне атесте.     

  

  
                                                              II  

100/(210+120) (1 ком) 
м2 3,30 

  
  

04-04 Набавка, монтажа и уграђивање спољашњих 
двокрилних врата са фиксним елементима, 
надсветлом и стакленом испуном (од 
нискоемисионог стакла 4+15+4 пуњеног     
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аргоном). Врата израдити од високоотпорног 
тврдог PVC-а са петокоморним системом 
профила и ојачаног челичним нерђајућим 
профилима, испуном и системом заптивања 
ЕПДМ гумом по шеми столарије и детаљима. 
Мере отвора узети након демонтаже постојећих 
врата и по њима израдити нова од PVC 
профила.  У складу са упутством надзорног 
органа приликом уградње извршити анкерисање 
елемената у зидове. Приликом уградње 
термоизолације на шпалетнама неопходно је да 
се види профил елемента у пуној ширини. Пре 
уградње доставити све неопходне атесте. 

                                                III  
(50+170+50)/(210+60) (1 ком) 

м2 7,83 
  

  
04-05 Набавка, монтажа и уграђивање спољашњих 

једнокрилних врата са надсветлом и стакленом 
испуном (од нискоемисионог стакла 4+15+4 
пуњеног аргоном). Врата израдити од 
високоотпорног тврдог PVC-а са петокоморним 
системом профила и ојачаног челичним 
нерђајућим профилима, испуном и системом 
заптивања ЕПДМ гумом по шеми столарије и 
детаљима. Мере отвора узети након демонтаже 
постојећих врата и по њима израдити нова од 
PVC профила.  У складу са упутством 
надзорног органа приликом уградње извршити 
анкерисање елемената у зидове. Приликом 
уградње термоизолације на шпалетнама 
неопходно је да се види профил елемента у 
пуној ширини. Пре уградње доставити све 
неопходне атесте.     
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                                                              V   
70/(200+40) (2 ком) 

м2 3,36 
  

  
 Унутрашња столарија 

    
  

04-06 Набавка, монтажа и уграђивање унутрашњих 
двокрилних "лептир" врата са фиксним 
надсветлом. Врата израдити од високоотпорног 
тврдог PVC-а са петокоморним системом 
профила и ојачаног челичним нерђајућим 
профилима, испуном и системом заптивања 
ЕПДМ гумом по шеми столарије и детаљима. 
Мере отвора узети након демонтаже постојећих 
врата и по њима израдити нова од PVC 
профила. У складу са упутством надзорног 
органа приликом уградње извршити анкерисање 
елемената у зидове. Пре уградње доставити све 
неопходне атесте.      

  

  
                                                     VI      

(90+65)/(230+70) (1 ком) 
м2 4,65 

  
  

04-07 Набавка, монтажа и уграђивање унутрашњих 
једнокрилних врата са отвором за стакло 
(пескирано). Врата израдити од високоотпорног 
тврдог PVC-а са петокоморним системом 
профила и ојачаног челичним нерђајућим 
профилима, испуном и системом заптивања 
ЕПДМ гумом по шеми столарије и детаљима. 
Мере отвора узети након демонтаже постојећих 
врата и по њима израдити нова од PVC 
профила. У складу са упутством надзорног 
органа приликом уградње извршити анкерисање 
елемената у зидове. Пре уградње доставити све     
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неопходне атесте.  

                                                           VII          
100/205 (6 ком) 

м2 12,30 
  

  
04-08 Набавка, монтажа и уграђивање унутрашњих 

једнокрилних "лептир" врата. Врата израдити од 
високоотпорног тврдог PVC-а са петокоморним 
системом профила и ојачаног челичним 
нерђајућим профилима, испуном и системом 
заптивања ЕПДМ гумом по шеми столарије и 
детаљима. Мере отвора узети након демонтаже 
постојећих врата и по њима израдити нова од 
PVC профила. У складу са упутством надзорног 
органа приликом уградње извршити анкерисање 
елемената у зидове. Пре уградње доставити све 
неопходне атесте.      

  

  
                                                                VIII      

80/205 (3 ком) 
м2 4,92 

  
  

04-10 Набавка, монтажа и уграђивање унутрашњих 
једнокрилних врата са надсветлом и фиксним 
елементом са стакленом испуном. Врата 
израдити од високоотпорног тврдог PVC-а са 
петокоморним системом профила, ојачаног 
челичним нерђајућим профилима, испуном и 
системом заптивања ЕПДМ гумом по шеми 
столарије и детаљима. Мере отвора узети након 
демонтаже постојећих врата и по њима 
израдити нова од PVC профила. У складу са 
упутством надзорног органа приликом уградње 
извршити анкерисање елемената у зидове. Пре 
уградње доставити све неопходне атесте.      
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                                                                         IX      
(80+90)/(210+90) (1 ком) 

м2 5,10 
  

  
04-11 Набавка, монтажа и уграђивање унутрашњих 

једнокрилних врата. Врата израдити од 
високоотпорног тврдог PVC-а са петокоморним 
системом профила, ојачаног челичним 
нерђајућим профилима, испуном и системом 
заптивања ЕПДМ гумом по шеми столарије и 
детаљима. Мере отвора узети након демонтаже 
постојећих врата и по њима израдити нова од 
PVC профила. У складу са упутством надзорног 
органа приликом уградње извршити анкерисање 
елемената у зидове. Пре уградње доставити све 
неопходне атесте.      

  

  
                                                                     X         

90/205 (2 ком) 
м2 3,69 

  
  

04-12 Набавка, монтажа и уграђивање улазних 
једнокрилних Craft-master  врата са уметком за 
закључавање. Дрвена врата израђена од 
медијапана, између којих се налази изолација 
картонско саће. Медијапан је пресвучен 
висококвалитетном полиуретанском фолијом у  
боји према избору инвеститора. Поставити оков 
од месинга, браву укопавајућу са цилиндром и 
три кључа, три усадне шарке по крилу, по 
избору пројектанта. Мере отвора узети након 
демонтаже постојећих врата и на лицу места.  
Приликом уградње столарије извршити 
анкерисање елемената у зидове бушењем и 
типловањем кроз главну комору, а затим се 
простор између зида и профила попуњава     
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експандирајућом полиуретанском пеном чији се 
вишак одсече након отврдњавања. Са 
унутрашње и спољне стране простор се 
попуњава силиконом. На крају се поставља 
покривна лајсна. Пре уградње доставити све 
неопходне атесте.  

   XI-a   са шпијунком  90/205 (2 ком) 

kom 2,00 
  

  
  XI-b    80/205 (2 ком) 

kom 2,00 
  

  
04-13 Набавка, монтажа и уграђивање унутрашњих 

једнокрилних Craft-master собних врата. Дрвена 
врата израђена од медијапана, између којих се 
налази изолација картонско саће. Медијапан је 
пресвучен висококвалитетном полиуретанском 
фолијом у боји према избору инвеститора. 
Поставити оков од месинга, браву укопавајућу 
са цилиндром и три кључа, три усадне шарке по 
крилу, по избору пројектанта. Мере отвора 
узети након демонтаже постојећих врата и на 
лицу места.  Приликом уградње столарије 
извршити анкерисање елемената у зидове 
бушењем и типловањем кроз главну комору, а 
затим се простор између зида и профила 
попуњава експандирајућом полиуретанском 
пеном чији се вишак одсече након 
отврдњавања. Са унутрашње и спољне стране 
простор се попуњава силиконом. На крају се 
поставља покривна лајсна. Пре уградње 
доставити све неопходне атесте.      
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                                                                 XII-a      
90/205 (3 ком) 

kom 3,00 
  

  
                                                                   XII-b      

80/205 (7 ком) 
kom 7,00 

  
  

                                                                  XII-c      
70/205 (1 ком) 

kom 1,00 
  

  
04-14 Набавка, монтажа и уграђивање унутрашњих 

једнокрилних врата са испуном од стакла. Врата 
израдити од високоотпорног тврдог PVC-а са 
петокоморним системом профила, ојачаног 
челичним нерђајућим профилима, испуном и 
системом заптивања ЕПДМ гумом по шеми 
столарије и детаљима. Мере отвора узети након 
демонтаже постојећих врата и по њима 
израдити нова од PVC профила. У складу са 
упутством надзорног органа приликом уградње 
извршити анкерисање елемената у зидове. Пре 
уградње доставити све неопходне атесте.      

  

  
                                                                   XIII      

80/205 (2 ком) 
м2 3,28 

  
  

04-15 Набавка, монтажа и уграђивање унутрашњих 
једнокрилних врата са испуном од стакла. Врата 
израдити од високоотпорног тврдог PVC-а са 
петокоморним системом профила, ојачаног 
челичним нерђајућим профилима, испуном и 
системом заптивања ЕПДМ гумом по шеми 
столарије и детаљима. Мере отвора узети након     
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демонтаже постојећих врата и по њима 
израдити нова од PVC профила. У складу са 
упутством надзорног органа приликом уградње 
извршити анкерисање елемената у зидове. Пре 
уградње доставити све неопходне атесте.  

                                                          XIV      
100/(205+80) (2 ком) 

м2 5,70 
  

  
04-16 Набавка, монтажа и уграђивање фиксног 

елемента - шалтера. Шалтер израдити од 
високоотпорног тврдог PVC-а са петокоморним 
системом профила, ојачаног челичним 
нерђајућим профилима, испуном и системом 
заптивања ЕПДМ гумом по шеми столарије и 
детаљима. Мере отвора узети на лицу места. У 
складу са упутством надзорног органа 
приликом уградње извршити анкерисање 
елемената у зидове. Пре уградње доставити све 
неопходне атесте.      

  

  
                                                                 XV      

170/110 (1 ком) 
м2 1,87 

  
  

04-00  
СТОЛАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: 

  
  

    
  

05-00 БРАВАРСКИ РАДОВИ     
  

05-01 Набавка матерјала, израда и уградња 
спољашњих једнокрилних врата са уграђеним 
вентилационим решеткама, од металних     
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кутијастих профила 40/30 и рамом који је 
такође од кутијастих профила, од којих је једно 
крило са горњом и доњом риглом и пријемном 
лајсном од шпаринга, а друго је са бравом. 
Испуна је од челичног лима дебљине 2mm. 
Врата се боје заштитном и завршном фарбом у 
боји по избору пројектанта. Пре уградње 
доставити све неопходне атесте. 

   IV      100/200 (1 ком) 

м2 2,00 
  

  
05-02 Набавка матерјала, израда и уградња  челичне 

конструкције за израду две надстрешнице - код 
улаза у апотеку и код улаза у стамбени део 
објекта. Конструкцију израдити од пуних и 
кутијастих челичних профила,носача, лимова, 
угаоника, флахова, подложних плоча, анкера и 
слично све по пројекту и детаљима пројектанта. 
Спојеве и варове идеално израдити, очистити и 
обрусити. Пре уградње елемнте очистити од 
корозије и прашине и нанети антикорозивни 
премаз на бази основног ПП прајмера. У цену 
улазе и анкери, завртњи, подлошке, скела, као и 
атестирање конструкције и варова. Обрачун по 
м2 комплет изведене позиције. m2 10,00 

  

  
05-03 Набавка, израда и уградња челичних стубова 

100*100мм са завареним анкер плочама 
200*200мм са обе стране због анкерисања у под 
односно плафон. Стубови се боје заштитном 
фарбом у два премаза, а постављају се као 
носачи конструкције шалтера који је дат у шеми 
столарије. Обрачун по комаду. ком 2,00 
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05-04 Чишћење постојеће ограде и капије од корозије 
и прашине, брусити и опајати. Након чишћења 
поправити основну боју и брусити и обојити два 
пута у боји по избору пројектанта. У цену је 
урачунато њихово чишћење и фарбање и 
заштита целе ограде у боји коју одреди 
инвеститор. Обрачун по м2 м2 12,00 

  

  
05-05 Набавка матерјала, израда и монтажа металне 

ограде од металних цевастих профила (улазне 
рампе, терасе, степениште и степениште унутар 
објекта) у складу са детаљима из пројекта, 
висине 1м. Спојеве и варове идеално израдити, 
очистити и обрусити. Након уградње поправити 
основну боју, предкитовати и брусити и обојити 
два пута заштитом у боји коју одреди 
инвеститор. Све мере проверити на лицу места. 
Обрачун по м1     

  

  
  ограда на рампама 25,5+6,5 

m1 32,00 
  

  
  ограда на степеништима и терасама 

m1 13,00 
  

  
05-06 Набавка матерјала ,израда и монтажа металних 

рукохвата од металних цевастих профила 5/4" 
(улазне рампе, )  Спојеве и варове идеално 
израдити, очистити и обрусити. Након уградње 
поправити основну боју, предкитовати и 
брусити и обојити два пута заштитом у боји 
коју одреди инвеститор. Све мере проверити на 
лицу места. Обрачун по м1 (6,5+10) m1 16,50 

  

  

05-00 
 

БРАВАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: 
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  06-00 
 
РАДОВИ НА ИЗРАДИ ФАСАДЕ     

  
06-01 Чишћење дела старе фасаде, сокле са попуцалих 

и поткорушених делова, чишћење водом под 
притиском  да се обезбеди чврста подлога за 
нову фасаду. Позицију извести према упутству 
надзорног органа. Обрачун паушално. 

пауш
ал 1,00 

  

  
06-02 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 290,00 

  

  
06-03 Набавка и израда завршног слоја фасаде - 

силикатним малтером у боји по избору 
пројектанта и инвеститора. Малтер се наноси 
хоблом до максималне величине зрна. 
Структуру малтера извући вертикалним 
зарибавањем. У цену урачунати сав потребан 
алат и постављање скеле. Обрачун по м2. м2 415,00 

  

  
06-04 Набавка материјала и израда сокле акрилном 

масом кулир-пласт, са испуном  гранулације од 
м2 85,00 
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1-1,6мм, заравњено и урађено   техником и 
материјалом у  боји коју одреди пројектант са 
претходном обрадом површина мржицом и 
лепком висина сокле 0.8м. Обрачун по м2. 

06-05 Набавка матерјала и уградња термоизолације од  
камене вуне одговарајуће дебљине (стиродур 
сокла и шпалетне) (по детаљима из ЕЕЕ) која се 
треба залепити  одговарајућим лепком за 
подлогу и нивелисати. Плоче додатно учврстити 
помоћу пластичних типлова и анкера, 6 ком/м2. 
Поставити металне и ПВЦ профиле за заштиту 
углова и ивица. Преко постављених плоча 
равномерно нанети лепак у слоју 2-3 мм и 
утиснути са преклопом PVC мрежицу, преко 
целе површине. Након сушења нанети лепак у 
слоју дебљине 2-3 мм за изравнање целе 
површине. У цену урачунати сав потребан алат 
и постављање скеле. Обрачунава се по м2.     

  

  
  стиродур дебљина 2 цм (сокла ,шпалетне и 

ограда на тераси и испод терасе) 
м2 141,00 

  
  

  камена вуна дебљина 10 цм за  зидове 

м2 393,00 
  

  
06-00  

УКУПНО РАДОВИ НА ИЗРАДИ ФАСАДЕ: 
  

  
    

  

07-00 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     
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07-01 Набавка и уградња паропропусне и 
водонепропусне фолије која се поставља изнад 
таванице, а испод камене вуне. Обрачун по м2 
комплет изведене позиције. м2 352,00 

  

  
07-02 Набавка и постављање камене вуне у облику 

плоча дебљине 15цм, густине 160кг/м3, у 
тавану. Камену вуну поставити као 
термоизолацију и противпожарну заштиту 
тавана по детаљима и упутству пројектанта. 
Преко камене вуне поставити паропропусну 
водонепропусну фолију коју треба урачунати у 
цену  позиције( набавка и уградња). Обрачун по 
м2 комплет изведене позиције. м2 300,00 

  

  
07-03 Набавка и уградња стиродура (према детаљу из 

ЕЕЕ) дебљине 5цм који се уграђује у под 
приземља објекта. Обрачун по м2 комплет 
изведене позиције. м2 220,00 

  

  
07-04 Набавка и израда хоризонталне изолације 

подова у санитарним чворовима. Преко 
припремљене и очишћене подлоге  нанети 
хидроизолациони премаз типа Sika Top-Seal 107 
или одговарајући у складу са упутством 
произвођача.   Хидроизолацију подићи уз 
обимне зидове за мин 20 цм. Радити у свему 
према упутству произвођача материјала и са 
ојачавањем сваког места где долази до прелома 
хидроизолације. Обрачун по м2 изоловане 
површине.                                                           м2 22,00 

  

  
07-05 Набавка и израда хоризонталне изолације 

подова у свим просторијама приземља и 
котларнице. Преко припремљене и очишћене 
подлоге  нанети хидроизолациони премаз типа 
Sika Top-Seal 107 или одговарајући у складу са м2 380,34 
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упутством произвођача.   Хидроизолацију 
подићи уз обимне зидове за мин 20 цм. Радити у 
свему према упутству произвођача материјала и 
са ојачавањем сваког места где долази до 
прелома хидроизолације. Обрачун по м2 
изоловане површине.                                                           

07-06 Израда хидроизолације зидова  котларнице. 
Преко поравњане и очишћене подлоге  нанети 
хидроизолацију "Кондор " 3 са преклопом мин 
10цм са варељем спојева и набавка и 
постављање заштите од чапасте фолије.пре 
наношења кондора подлогу премазати 
битулитом. Обрачун по м2 изоловане површине.                                                           м2 10,00 

  

  
07-00                                                УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ 

РАДОВИ:   
  

    
  

08-00 РАДОВИ НА ИЗРАДИ КРОВА     
  

08-01 Набавка и покривање крова фалцованим црепом 
са фазонским елементима (снегобрани, 
вентилациони црепови, пробоји) по избору 
пројектанта и инвеститора, у свему према 
упутству произвођача. Обрачун по м2 
постављене површине црепа. м2 360,00 

  

  
08-02 Набавка и монтажа слемењака са почетним и 

завршним, разделним фазонским елементима на 
слемену са свим елементима: подлетва, носачи 
слемена, екорол траке... Обрачун пo m1. м1 20,00 
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08-03 Набавка матерјала и израда комплет кровне 
конструкције од четинара II класе према 
пројекту. Урадити све прописане тесарске везе 
кровних елемената и ојачања од флах гвожђа, 
котви, завртњева, кламфи и слично. Пре 
монтаже конструкцију премазати антипламином 
и средством против гљивица и црвоточине. 
Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова 
комплет изведене позиције. м2 320,00 

  

  
08-04 Набавка матерјала и израда комплет кровне 

конструкције крова изнад котларнице од 
четинара II класе према пројекту. Урадити све 
прописане тесарске везе кровних елемената и 
ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, 
кламфи и слично. Пре монтаже конструкцију 
премазати антипламином и средством против 
гљивица и црвоточине. 
Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова 
комплет изведене позиције. м2 10,00 

  

  
08-05 Набавка и уградња даске  d =25mm , 

орјентационе ширине од 14-15 цм , премазане 
инсектицидом и фунгицидом по мери. Водити 
рачуна да спојеви дасака буду преко рогова 
мимоилзно. Даска се завршава на симсу 
вертикалном даском која затвара улаз у кров. 
Приликом извођења радова предвидети два 
излаза на кров. Обрачун по м2 комплет изведене 
позиције. м2 360,00 

  

  
08-06 Набавка материјала и постављање летви 3/5  

вертикално на одстојању потребном за коси 
кровни покривач за формирање вентилационог 
слоја за цреп а преко њих летви 3/5cm 
хоризонтално . Водити рачуна да дужина м2 360,00 
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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. 

08-07 Набавка и уградња паропропусне и 
водонепропусне фолије која се поставља преко 
подлоге од дасака. Обрачун по м2 стварне 
површине крова. м2 360,00 

  

  
08-00  

РАДОВИ НА ИЗРАДИ КРОВА: 
  

  
    

  

09-00 ЛИМАРСКИ РАДОВИ     
  

 09-01 Набавка и израда солбанака на прозорима од 
равног бојеног поцинк. лима  дебљ. 0,5 мм 
развијене ширине 0,40 м у паду 1% и 
причврстити у свему према прописима, пројекту 
и детаљима. Обрачун по м1 м1 50,00 

  

  
09-02 Набавка и уградња вентилационих глава од 

поцинкованог лима д=0,55мм минимум 80cm 
изнад кровних равни. Обрачун по ком kom 3,00 

  
  

09-03 Набавка материјала и уградња опшивки 
димњака од поцинкованог лима, рш до 66цм. 
Обрачун по ком kom 5,00 

  
  

09-04 Набавка материјала и уградња опшивке зид-
кров (рш 50цм). Обрачун по м1. 

м1 28,00 
  

  
09-05 Набавка материјала и уградња олучних 

вертикала 10х10цм од поцинкованог лима 
д=0,55мм. р.ш. 60цм. Обрачун по м1 м1 40,00 
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09-06 Набавка материјала и уградња хоризонталних  
олука 12х12цм р. ш. 60цм  од поцинкованог 
лима д=0,55мм. Који се поставља на носаче од 
флаха. Обрачун по м1 м1 42,00 

  

  
09-07 Набавка материјала и уградња окапнице на 

спољним степеништима, терасама и рампама од 
поцинкованог лима д=0,55мм, р. ш.  30 цм. 
Обрачун по м1 м1 20,00 

  

  
09-08 Набавка и монтажа лима за укопчавање 

хор.олука (ветар лајсни) од поцинкованог лима 
d=0,55мм, рш 25цм. Обрачун по м1 м1 50,00 

  
  

09-09 Набавка материјала и уградња хоризонталних  
олука 10х10цм  р. ш. 40цм  од поцинкованог 
лима д=0,55мм који се поставља на носаче од 
флаха. Олуке монтирати на новим 
надстрешницама. Из олука извући луле (по 
0.5м) за одвођење воде                            (2 
комада), (луле урачунати у цену позиције).  
Обрачун по м1 м1 6,00 

  

  
09-10 Набавка и монтажа  ветар лајсни на 

надстрешницама, од поцинкованог лима 
d=0,55мм, рш 25цм. Обрачун по м1 м1 6,50 

  
  

09-11 Набавка материјала и уградња ТР лима д=0.55м 
пластфицираним FeZn 40/210/0.55 у боји по 
избору инвеститора. Везу са конструкцијом 
остварити наменским завртњима са 
шестоугаоно главом и заштитном капом и 
гумицом за покривање котларнице и 
надстрешница. Обрачун по м2 комплет 
позиција. м2 20,00 

  

  
09-12 Набавка и опшивање стрехе алу ламперијом. 

Поставити првокласну ламперију, дебљине 16 
мм, а ширине и дужине по избору пројектанта. м2 105,00 
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У цену улазе и лајсне као и набавка матерјала и 
израда подконструкције од дрвених летви. 
Обрачун по м2 постављене површине. 

09-00               

             УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:   
  

      

10-00 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ 
  

  
  

10-01 Набавка материјала, глетовање и бојење зидова 
и плафона у две руке полудисперзивном бојом у 
боји коју одреди инвеститор. Зидове поправити 
мрежицом и лепком и бандаж тракама где је то 
неопходно. Обрачун по м2 комплет изведе 
позиције. 

      

  
  плафони 

м2 330,00 
  

  
  зидови 

м2 770,00 
  

  
10-02 Набавка материјала, глетовање и бојење 

водоперивом  бојом у ходнику висине 1,5 м,  у 
две руке.  Зидове поправити мрежицом и 
лепком и бандаж тракама где је то неопходно. 
Обрачун по м2 комплет изведене позиције. м2 330,00 

  

  
10-03 Набавка матејала и обрада површине зидова и 

плафона мржицом и грађевинским лепком у две 
руке због поравнавања. На ивицама обавезно 
поставити и угаоне лајсне. Обрачун по м2 
комплет изведене позиције м2 550,00 
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10-00  
       УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ 

РАДОВИ:   
  

  
  

  

11-00 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 
  

  
  

11-01 Набавка материјала и израда зидних 
керамичких плочица  у ординацијама  I класе на 
одговарајућем лепку са затварањем 
фугаводоотпорном масом за фуговање. 
Лепљење вршити до висине h=1,5 м. на 
крајевима обавезно поставити и угаоне 
алуминијумске лајсне. Пре постављања донети 
узорке на сагласност надзору. Пре уградње 
доставити све неопходне атесте. Обрачун по м2 м2 12,00 

  

  
11-02 Набавка материјала и уградња подних 

противклизних керамичких плочица у 
санитарним чворовима,магацинима, оставама и 
кухињама  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. Обрачун по м2 м2 80,00 

  

  
11-03 Набавка материјала и израда зидних 

керамичких плочица  у санитарним чворовима, I 
класе на лепку са затварањем фуга 
водоотпорном масом за фуговање. Лепљење 
вршити у пуној висини просторије на крајевима 
обавезно поставити и угаоне алуминијумске 
лајсне. Пре постављања донети узорке на м2 88,00 
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сагласност пројектанту. Пре уградње доставити 
све неопходне атесте. Обрачун по м2 

11-04 Набавка и уградња противклизних гранитних 
керамичких плочица на улазном степеништу 
рампама и терасама на лепку. Плочице треба да 
буду  I класе, отпорне на мраз и стварање мрља. 
Пре постављања донети узорке на сагласност 
пројектанту. Пре уградње доставити све 
неопходне атесте. Обрачун по м2 м2 116,00 

  

  
11-05 Набавка материјала и лепљење сокле  на 

степеништу, подестима , терасама, кухинји, 
оставама, магацину од  гранитних керамичких 
плочица.  Пре постављања донети узорке на 
сагласност инвеститору. Пре уградње доставити 
све неопходне атесте. Обрачун по м1. м1 150,00 

  

  
11-06 Набавка и уградња противклизних гранитних 

керамичких плочица на  унутрашњем  
степеништу( 28/17 ширине 1.1м комада 24). 
Плочице треба да буду  I класе, отпорне на мраз 
и стварање мрља. На ивицама степеница 
предвидети одговарајуће алуминијумске лајсне. 
Пре постављања донети узорке на сагласност 
пројектанту. Пре уградње доставити све 
неопходне атесте.  Обрачун по м1 м1 26,50 

  

  
11-07 Набавка и уградња противклизних гранитних 

керамичких плочица на   спољашњем 
степеништу( 33/15 ширине 2.6м комада 5) 
и(33/15 ширине 3.12 комада 3). Плочице треба 
да буду  I класе, отпорне на мраз и стварање 
мрља. На ивицама степеница предвидети 
одговарајуће алуминијумске лајсне. Пре 
постављања донети узорке на сагласност м1 22,50 
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пројектанту. Пре уградње доставити све 
неопходне атесте.  Обрачун по м1 

11-00  

  УКУПНО  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:   
  

  
  

  

12-00 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 
  

  
  

12-01 Набавка матерјала и израда епоксидног пода у 
објекту амбуланте са претходно припремљеном 
подлогом (изравнањем које улази у цену 
позиције). Под третирати фрезом како би се 
површина нахрапавила и омогућила адхезија 
пода, а где је неопходно под се бруси помоћу 
камена и дијаманата. На тако припремљену 
подлогу наноси се епоксидна импрегнација у 
једном слоју. Следећа фаза је глетовање 
целокупне површине епоксидним китом да би 
се површина бетона и тераца ојачале, 
изнивелисале и да би се спречило цурење 
епоксидног пода кроз подлогу. Задња фаза је 
изливање епоксидног пода дебљине 3mm у  боји 
по избору инвеститора. Радови трају максимум 
5 радних дана, а под се може користити у пуном 
оптерећењу 7 дана након завршетка радова. 
Гаранција на изведене радове износи 24 месеца 
осим на механичка оштећења и услед деловања 
више силе (поплаве, пожара и сл.) У цену 
урачунате прелазне и ободне лајсне које се 
постављају на споју под-зид. Обрачун по m2 m2 120,00 
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комплет изведене позиције. 

12-02 Набавити и поставити подну облогу ламинат, 
клик,  дебљине 12 mm. Ламинатна подна облога 
поставља се као пливајући под. Ламинат мора 
да буде јак, трајан и високопресован, а носач 
плоча високе густине, ивице импрегриране и са 
нутом и са федером. Подну облогу унети, 
распаковати и оставити 24 часа да се 
аклиматизује у атмосфери просторије. Преко 
припремљене подлоге поставити филц и фолију. 
Поред зидова оставити дилатационе спојнице 
ширине  10 mm. Систем затварања је на суво. 
Подну облогу пажљиво поставити и саставити 
на клик. Поред зидова поставити лајсне и на 
сваких 80 cm лајсне причврстити их на зид. 
Обрачун по m2 комплет изведене позиције. m2 55,00 

  

  
12-00  

    УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:   
  

 

 

 
 

  

13-00 РАЗНИ РАДОВИ 
  

  
  

13-01 Набавка и уградња преградних зидова за 
преграђивање ходника од гипс картонских 
плоча д=12,5мм на металној подконструкцији и 
са термоизолацијом од мин.вуне д=10цм. 
Спојеве табли односно зиданих зидова и гипс 
картонских зидова обрадити тј бандажирати 
мрежастом тапетом  са обостраним препустом     
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бар по 0.5 м како не би дошло до пуцања 
спојева.  Обрачун по м2. 

  преградни зидови H=3m 

м2 24,00 
  

  
  зид шалтера H=1.1m 

м2 1,10 
  

  
  зид-параван H=2.2m 

м2 8,00 
  

  
13-02 Набавка и опшивање металних стубова код 

шалтера гипс картонским плочама д=12,5мм на 
металној подконструкцији и са 
термоизолацијом од мин.вуне д=10цм. Обрачун 
по м1. м1 6,00 

  

  
13-03 Набавка и опшивање инсталација гипс 

картонским плочама д=12,5мм на металној 
подконструкцији и са термоизолацијом од 
мин.вуне д=10цм. (димензије кутија су 40*20) 
Обрачун по м1. м1 30,00 

  

  
13-04 Набавка и опшивање ваздушних вертикала гипс 

картонским плочама (влаго отпорним) д=12,5мм 
на металној подконструкцији. (димензије кутија 
су 40*20) Обрачун по м1. м1 25,00 

  

  
13-05 Набавка и опшивање инсталација на плафону 

гипс картонским плочама д=12,5мм на металној 
подконструкцији. Обрачун по м2. м2 30,00 

  
  

13-06 Набавка и уградња подних алуминијумских 
прелазних лајсни. Лајсну извести по детаљима и 
упутству пројектанта. Обрачун по м1 лајсне.  м1 30,00 
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13-07 Набавка израда и монтажа решетки на 
прозорима од кутијастих профила 20х20х2мм 
које се постављају на осовинском размаку 
максимално 12цм,обојених бојом за метал. 
Конструкцију израдити и уградити по детаљима 
и упутству пројектанта. Спојеве и варове 
идеално израдити, очистити и обрусити. Пре 
уградње конструкцију очистити од корозије и 
прашине, брусити и опајати. 
(2комх1.2х1+2комх(1.1х1.80) Након уградње 
поправити основну боју , брусити и објити два 
пута.   Обрачун по м2. м2 6,50 

  

  
13-08 Набавка материјала и уградња штуцни за 

димњаке пластифицираног лима беле боје. 
Обрачун по ком. ком 10,00 

  
  

13-00                                             

УКУПНО АГ  РАЗНИ РАДОВИ:   
  

  
  

  

14-00 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ-ВиК 
  

  
  

14-01 Обележавање трасев за новопројектовану 
водоводну и хидрантску мрежу. Обрачун по м1. 

м1 58,10 
  

  
14-02 Обележавање трасев за новопројектовану 

канализациону мрежу. Обрачун по м1. 
м1 16,30 

  
  

14-00  

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ В И К:   
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15-00  ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ - ВиК 
  

  
  

15-01 Машински ископ рова у земљи   
категорије, ради демонтаже старе,  спољне 
канализационе мреже, дубине до 2,0 м. У цену 
ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. 
Ископану земљу одбацити од рова. По 
завршеним радовима на монтажи, земљу насути 
и набити у слојевима. Вишак земље превести 
колицима, насути и нивелисати терен или 
утоварити на камион и одвести на градску 
депонију. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 

пауш. 1,00 

  

  
15-02 Демонтажа старих канализационих цеви спољне 

мреже пречника 125 мм. Демонтирати 
канализационе цеви, утоварити и одвести 
неупотребљив материјала на депонију удаљену 
до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по м1 
цеви. пауш. 1,00 

  

  
15-03 Демонтажа комплетне унутрашње 

канализационе мреже од керамичких цеви. 
Демонтирати канализационе цеви, утоварити и 
одвести неупотребљив материјала на депонију 
удаљену до 15 км, по избору инвеститора. 
Обрачун паушално. У цену демонтаже улази и 
рушење, штемовање и пробијање зидова и 
подова, као и сви фазонски елементи. (Цена 
паушално објекта до 500м2 - 
15.200,00дин./100m2) 

м2 5,00 
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15-04 Демонтажа комплетне унутрашње водоводне 
мреже од гвоздених цеви. Демонтирати 
водоводне цеви, утоварити и одвести 
неупотребљив материјала на депонију удаљену 
до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун 
паушално. У цену демонтаже улази и рушење, 
штемовање и пробијање зидова и подова, као и 
сви вентили. (Цена паушално објекта до 500м2 - 
9.800,00дин/100m2.) 

м2 5,00 

  

  
15-05 Пажљива демонтажа санитарија и санитарних 

уређаја са свим пратећим садржајима. 
Демонтирати санитарије и одвести на депонију 
удаљену до 15 км, по избору инвеститора. 
Обрачун по комаду. 

      

  

  
*батерија за воду 

ком 13,00 
  

  

  
*умиваоник са сифоном 

ком 10,00 
  

  

  
*вц шоља 

ком 5,00 
  

  

  
*водокотлић и цев 

ком 5,00 
  

  

  
*бојлер 

ком 4,00 
  

  

  
*држач за сапун 

ком 13,00 
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*држач за папир 

ком 5,00 
  

  

  
*држач за пешкир 

ком 10,00 
  

  

  
*огледало 

ком 10,00 
  

  

  
*сливник 

ком 4,00 
  

  
15-06 Разбијање постојећих подова од подова од 

бетона d=10cm у ширини 60cm дуж 
новопројектоване трасе водовода и 
канализације. Ценом обухватити скидање слоја 
песка. Сав ископани материјал утоварити и 
одвести на депонију до 15км. Oбрачун по m2.  м2 22,89 

  

  
15-00   

УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ В и К: 
  

  
    

  

16-00 ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА 
МРЕЖА     

  
16-01 Машински ископ рова и шахтова у земљи III 

категорије, ради постављања нове спољне 
канализационе мреже, дубине до 2,0 м i 
евентуално црпљење подземне воде иz рова и 
пoдграђивање рова дубљег од 1м. У цену ископа 
улазе и разупирања и обезбеђење рова. 
Ископану земљу одбацити од рова. По 
завршеним радовима на монтажи, земљу насути м3 40,69 
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и набити у слојевима. Вишак земље превести 
колицима, насути и нивелисати терен или 
утоварити на камион и одвести на градску 
депонију. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 

16-02 
 

Ручни ископ земље III категорије (дорада) за 
новопројектоване канализациону и водоводну 
мрежу у објекту. Ископ извести према пројекту. 
Бочне стране правилно одсећи, а дно 
нивелисати. Ископану земљу превести 
колицима и утоварити на камион и одвести на 
градску депонију. Обрачун по м3 земље, мерено 
урасло. м3 7,86 

  

  
16-03 Ручни ископ земље (обрада шахтова) III 

категорије за новопројектоване канализационе 
шахтове. Ископ извести према пројекту. Бочне 
стране правилно одсећи, а дно нивелисати. 
Ископану земљу превести колицима, насути и 
нивелисати терен или утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. Обрачун по м3 
земље, мерено урасло. м3 4,25 

  

  
16-04 Израда канализационог шахта пречника 100 цм, 

од префабрикованих елемената. Избетонирати 
армирано бетонску подлогу од бетона МБ 20 и 
преко ње поставити префабриковане армирано 
бетонске прстенове. На врху поставити сужени 
део висине 60 цм а изнад армирани прстен. У 
прстен уградити поклопац, који се посебно 
плаћа. У цену улазе и серклаж, пењалице и 
помоћна скела. Обрачун по м1 шахта. м1 3,00 

  

  
16-05 Набвка, транспорт и уградња ливено-гвозденог 

канализациони шахт поклопац, према стандарду 
EN124 .Поклопци су округли, пречник 600мм 
класе Б ѕа оптерећење 150 KN.Обрачуном по ком 5,00 
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комаду уграђеног и заштићеног од корозије 
поклопца. 

16-06 Поправка постојећег   канализационoг шахтa 
који се задржаваjу. Постојећe шахтe очистити, 
омалтерисати и прилагодити новим водоводним 
и канализационим инсталацијама. Обрачун по 
комаду. ком 1,00 

  

  
16-07 Пробијање зида за пролаз канализационих цеви. 

Кроз зидове, таванице и слично. Пажљиво 
пробити рупе за пролаз цеви за канализацију. 
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. Обрачун по 
комаду рупе. ком 44,00 

  

  
16-08 Пробијање зида за пролаз водоводних цеви који 

је у истом рову са канализационим цевима. Кроз 
зидове, таванице и слично. Пажљиво пробити 
рупе за пролаз цеви за водовод. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на 
градску депонију. Обрачун по комаду рупе. ком 44,00 

  

  
16-09 Пажљиво шлицевање зидова  за пролаз 

канализационих цеви. Кроз зид пажљиво 
извести шлицве за постављање цеви. Шут 
прикупили, изнети  уиоварили на камион и 
одвести на градску депонију. Ображун по м1 
шлица. м1 194,00 

  

  
16-10 Водомерна шахта санитарне и хидрантске воде 

димензије 4,20х 2,0м.  
    

  
  

16-11 Ручни ископ земље III категорије дубине 1.75м 
основе 2.0х4.2м.Ископати земљу утоварити у 
колица затим у камион и извести на депонију 
мак.удаљености 15км.Обрачун по м3 у м3 14,70 
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самониклом стању. 

16-12 Довоз, насипање и разастирање шљункља на 
дно шахте дебљине 10цм. Обрачун по м2. 

м2 8,40 
  

  
16-13 Бетонирање дна шахте бетоном МБ 20 дебљине 

15цм. Плочу армирати мрежом R 503 у доњој 
зони. У почи  оставити отвор у углу шахте (не 
бетонирати).     

  

  
  Арматура  

кг 22,00 
  

  
  Бетон  

м3 0,66 
  

  
16-14 Зидање зидова шахте бетонским блоковима 

дебљине 25цм у цементном малтеру са 
десвањем сапјнице са унутрашње стране. 
Обрачун по м3. м3 4,65 

  

  
16-15 Бетонирање поклопне плоче шахте бетоном 

МБ25 дебљине 15цм. Плочу армирати са Q 335 
у обе зоне     ( за пешачки саобраћај).     

  
  

  Арматура  

кг 83,72 
  

  
  Бетон  

м3 1,26 
  

  
16-16 Поклопац је за пешачки саобраћај и поставити 

га у нивоу терена.Према стандарду EN124, 
поклопци су округли, пречник 600мм класе Б ѕа 
оптерећење 150 KN.Обрачуном по комаду 
уграђеног и заштићеног од корозије поклопца. 
Ивице треба да надвисују 1цм горњу површину ком 2,00 
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бетонске поклопне плоче шахте.Обрачун по 
комаду. 

16-17 Набавка и уградња гвоздених пењалица 
Ø16.Пењалице уградити на размаку од 
30цм.Обрачун по комаду  ком 12,00 

  
  

16-18 Набавка и монтажа водоводног фитинга. 

    
  

  
  Санитарна вода 

    
  

  
  Лук 90-Ø40 

ком 1,00 
  

  
  Редуцир Ø40/30 

ком 2,00 
  

  
  Холендер Ø30 

ком 2,00 
  

  
  Вентил Ø30 

ком 1,00 
  

  
  Набавка и монтажа вишемлазног пропелерног 

водомера за хладну воду,пречника Ø30- 5/4'', 
"ИНСА" Београд или сл. Максимална 
температура воде је до +40 Ц, за називни 
притисак НП10 класа А.  Обрачун по комаду 
водомера. ком 1,00 

  

  
  Вентил са испустном славином Ø30 

ком 1,00 
  

  
  Полу спојка Ø40 

ком 1,00 
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  Хидрантска  вода 

    
  

  
  Полу спојка са фланшом Ø100 

ком 2,00 
  

  
  Цев са фланшом(FF) Ø100 

ком 2,00 
  

  
  Неповратни (риш) вентил Ø100 

ком 1,00 
  

  
  Т комад Ø100/40 

ком 1,00 
  

  
  Редуцир Ø100/80 

ком 2,00 
  

  
  Затварач Ø100 

ком 1,00 
  

  
  Клизна спојка Ø100 

ком 2,00 
  

  
  Набавка и монтажа вишемлазног пропелерног 

водомера за хладну воду,пречника   Ø80-4'', 
"ИНСА" Београд или сл. Максимална 
температура воде је до +40 Ц, за називни 
притисак НП10 класа А.  Обрачун по комаду 
водомера. ком 1,00 

  

  
  Затварач  Ø100 

ком 1,00 
  

  
16-19 Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви 

квалитета НТ (РР) произвођача,, Пештан'' 
Аранђеловац  , заједно са фазонским комадима     
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и материјалом за спајање (исти квалитет за 
спољну и унутрашњу канализационзу мрежу). 
Поставити само исправне цеви и фазонске 
комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде 
правилно дихтовати са поклопцима и гуменим 
дихтунзима. Постављену канализациону мрежу 
испитати на притисак и сачинити записник, што 
улази у цену. Цеви фиксирати и извршити 
крпљења отвора и шлицева. Обрачун по м1 
цеви. 

  Ø160 - спољна мрежа 

м1 20,00 
  

  
  Ø 110 - унутрашња мрежа 

м1 58,00 
  

  
  Ø 75 - унутрашња мрежа 

м1 16,00 
  

  
  Ø 50 - унутрашња мрежа 

м1 3,00 
  

  
  Ø 32 ("S-cev") - унутрашња мрежа 

kom 13,00 
  

  
16-20 Набавка и монтажа  вертикалног сливника са 

свим материјалом за спајање, пречника Ø 75. 
Обрачун по комаду сливника. ком 5,00 

  
  

16-21 Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви 
притисак 10 bara, заједно са фитингом и 
материјалом за спајање. Приликом монтаже 
водоводне мреже водити рачуна да розете 
вентила и батерија буду потпуно равне са 
завршном површином зида. Штемовања за     
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уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут 
изнети и одвести на градску депонију. По 
потреби, а по детаљима извести термо и 
акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну 
мрежу испитати на притисак и сачинити 
записник. У цену улазе и изолација и 
испитивање мреже. Обрачун по м1 цеви. 

   Ø40 (6/4'') 

м1 1,75 
  

  
   Ø32 (1 1/4'') 

м1 14,45 
  

  
  Ø 25 (1'') 

м1 33,70 
  

  
  Ø 15 (1/2'') 

м1 58,50 
  

  
16-22 Набавка и монтажа равног пропусног вентила, 

са заштитном хромираном капом и розетом. 
Приликом монтаже вентила водити рачуна да 
розете вентила буду потпуно равне са завршном 
површином зида. Вентил мора да има атест  
Обрачун по комаду вентила.     

  

  
  пречник  Ø32 (1 1/4'') 

ком 2,00 
  

  
  пречник Ø 15 (1/2'') 

ком 22,00 
  

  
16-23 Набавка и насипање песка у ров за 

канализациону мрежу. Испод и преко 
постављених цеви насути песак у дебљини од 
10цм испод дна цеви и 10цм изнад темена цеви. м3 6,94 
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Посебну пажњу обратити на насипање песка 
око цеви. Песак насути и пажљиво набити у 
слојевима, дрвеним набијачима. Обрачун по м3 
набијеног песка. 

16-24 Набавка и насипање шљунка у ров изнад песка 
у делу где ће бити пролаз за возила и људе при 
достављање матерјала при реконструкции 
објекта.Дужина насипаног дела канала је 3м 
(привремени пролаз)Обрачун по м3 набијеног 
песка. м3 1,96 

  

  
16-25 Насипање рова земљом. Земљу која је 

претходно ископана вратити у ровове и 
насипати у слојевима од 20 цм, уз обавезно 
квашење водом, и набити до потребне 
збијености. За насипање користити земљу, 
депоновану приликом ископа.  
Обраĉун по м3 земље, мерено урасло. м3 17,12 

  

  
16-26 Утовар и одвоз вишка земље на депонију 

удаљену до 15 км. Обрачун по м3. 
м3 49,92 

  
  

16-27 Бетонирање свих површина које су штемоване и 
разбијене, бетоном МБ 20, ради попуњавања на 
местима где су постављене нове инсталације. 
Обрачун по м2 разбијене површине. м2 22,92 

  

  
16-28 Набавка и монтажа ПВЦ вентилационе 

канализационе капе  Ø160. Обрачун по комаду. 
ком 3,00 

  
  

16-00 

   
УКУПНО ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА 

МРЕЖА:   
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17-00 САНИТАРИЈЕ И САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ 
  

  
  

17-01 Набавка и монтажа комплет WC шоље домаће 
производње 1 класе. Спој WC шоље са 
канализационом мрежом извести да буде 
дихтован 100%. Преко гумених подметача 
причврстити за зид месинганим шрафовима са 
челичним типловима. Емајлирани водокотлић 
поставити са потезачем. Са водоводном мрежом 
повезати преко хромираног вентила и 
квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом 
манжетном. Поставити поклопац за шољу. 
Шољу и опрему наручити по избору 
пројектанта. У цену улазе сви пратећи 
елементи. Обрачун по комаду шоље, комплет.     

  

  
  WC шоља 

ком 4,00 
  

  
  

држач тоалет папира ком 4,00   
  

17-02 Набавка и монтажа комплет туш кабине  дим. 
80 х 80 х 28цм са заштитом од плексигласа, са 
батеријом за топлу и хладну воду, држачем 
сапуна и осталим прибором. Са водоводном 
мрежом повезати преко хромираног вентила. 
Обрачун све комплет урађено по комаду.. ком 1,00 

  

  
17-03 Набавка и монтажа комплет каде  дим. 180 х 800 

х 64цм са батеријом за топлу и хладну воду, 
држачем сапуна и осталим прибором. Са 
водоводном мрежом и бојлером повезати преко 
хромираног вентила. Обрачун све комплет 
урађено по комаду.. ком 1,00 
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17-04 Набавка и монтажа комплет умиваоника, од 
керамике, домаће производње 1 класе дим 45 х 
36 х 16,5цм. Умиваоник за зид причврстити 
одговарајућим типловима и месинганим 
шрафовима, а преко подметача од гуме 
умиваоник повезати са одводом хромираним 
сифоном пречника као цеви са розетом, чепом и 
ланцем. Поставити славину за топлу и хладну 
воду. Поред умиваоника поставити држач 
сапуна. Умиваоник и опрему наручити по 
избору пројектанта. У цену урачунати и 
вентили. Обрачун по комаду умиваоника. 

    

  

  

  умиваоник ком 11,00   
  

  батерија зидна  (Т+Х) ком 11,00   
  

  држач сапуна ком 11,00   
  

17-05 Набавка и постављање огледала, по избору 
пројектанта. Огледало поставити на 
одговарајућој висини помоћу типлова и 
месинганих завртњева. Обрачун по комаду 
огледала. ком 11,00 

  

  
17-06 Набавка транспорт и монтажа кабинет судопере 

и потребним материјалом за спајање са 
водоводном и канализационом мрежом.     

  
  

  - једноделна судопера  100 х 60 цм 

ком 3,00 
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  - зидна пониклована батерија са розетном Ø 13 
мм са покретном славином 

ком 3,00 
  

  
   17-07 Набавка и монтажа комплет WC са пратечом 

опремом  потребне особама са инвалидитетом,  
домаће производње 1 класе. Спој WC шоље са 
канализационом мрежом извести да буде 
дихтован 100%. Преко гумених подметача 
причврстити за зид месинганим шрафовима са 
челичним типловима. Емајлирани водокотлић 
поставити са потезачем. Са водоводном мрежом 
повезати преко хромираног вентила и 
квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом 
манжетном. Поставити поклопац за шољу. 
Шољу и опрему наручити по избору 
пројектанта. У цену улазе сви пратећи 
елементи. Обрачун по комаду шоље, комплет.     

  

  
  WC шоља за  потребе особе са инвалидитетом 

ком 1,00 
  

  
  инвалидска  WC даска  

ком 1,00 
  

  
  рукохват фиксни 

ком 2,00 
  

  
  држач тоалет папира 

ком 1,00 
  

  
17-08 Набавка и монтажа електричног проточног 

бојлера  запремине 10 литара ниско монтирање, 
по избору пројектанта. Уз бојлер испоручити и 
поставити и хромиране цевчице за повезивање. 
Бојлер поставити и повезати са електричном ком 11,00 
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енергијом. Обрачун по комаду бојлера. 

17-09 Набавка и монтажа електричног бојлера у 
купатилима на спрату у сатановима, запремине 
60 литара, високо монтирање по избору 
пројектанта. Уз бојлер испоручити и поставити 
сигурносни вентил и хромиране цевчице за 
повезивање. Бојлер поставити и повезати са 
електричном енергијом. Обрачун по комаду 
бојлера. ком 2,00 

  

  
17-00  

УКУПНО САНИТАРИЈЕ И САНИТАРНИ 
УРЕЂАЈИ:   

  

      

18-00 ХИДРАНТСКА МРЕЖА 
  

  
  

18-01 Машински и ручни ископ земље 3. категорије за 
инсталације спољашње хидрантске мреже са 
одлагањем земље на страну, како би се касније 
део исте земље насуо у ров, а део одвезао на 
депонију до 15км. Обрачун по м3. м3 28,76 

  

  
18-02 Набавка и насипање песка у ров за хидрантску у 

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. м3 5,54 

  

  
18-03 Машинско насипање рова земљом. Земљу која 

је претходно ископана вратити у ровове и 
насипати у слојевима од 50 цм, уз обавезно м3 23,22 
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квашење водом, и набити до потребне 
збијености. За насипање користити земљу, 
депоновану приликом ископа.  
Обрачун по м3. 

18-04 Утовар и одвоз вишка земље на депонију 
удаљену до 15 км. Обрачун по м3. 

м3 6,97 
  

  
18-05 Набавка и монтажa полиетиленских водоводних 

цеви (HDPE) за спољну хидрантску мрежу, 
пречника  Ø 110, у рову, заједно са фазонским 
комадима, матерјалом 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 
bara.По завршеној монтажи хирантске мреже 
исту ипитати на притисак и  сачинити записни. 
У цену улазе сви непоходни вентили , као и 
термо-изолација цеви.  Обрачун по м1 цеви. м1 50,50 

  

  
18-06 Набавка и монтажa полиетиленских (HDPE) 

водоводних цеви за спољну хидрантску мрежу, 
пречника  Ø75, у рову, заједно са фазонским 
комадима, матерјалом 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 
bara.По завршеној монтажи хирантске мреже 
исту ипитати на притисак и  сачинити записни. м1 3,95 

  

  



_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (47/2018) | 129 од 225 

У цену улазе сви непходни вентили , као и 
термо-изолација цеви. Ове цеви извести до 1,5 
од фасаде, након чега  се прелази на 
поцинковане цеви. Обрачун по м1 цеви. 

18-07 Набавка и монтажa поцинкованих водоводних 
цеви за спољну хидрантску мрежу, пречника  Ø 
65, у рову, заједно са фазонским комадима, 
матерјалом за спајање 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 
до 10 bara.По завршеној монтажи хирантске 
мреже исту и питати на притисак и  сачинити 
записни. У цену улазе сви непходни вентили , 
као и термо-изолација цеви. Обрачун по м1 
цеви.  м1 8,60 

  

  
18-08 Набавка и монтажа поцинкованих водоводних 

цеви за унутрашњу хидрантску мрежу, 
пречника Ǿ52, за снадбевање последњих 
хидраната по вертикали, заједно са фасонским 
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 исправне цеви и фасонске 
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. м1 4,90 
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Обрачун по м1 цеви. 

18-09 Набавка и монтажа зидног хидранта (назидни), 
са прикључком. Метални ормарић димензија 
50h50 причврстити по детаљу. У ормарићу 
испоручити хидрантски вентил, црево дужине 
15 м и млазницу. Обрачун по комаду хидранта. ком 2,00 

  

  
18-10 Набавка и монтажа надземног хидранта заједно 

са орманом са опремом за надземни хидрант, са 
прикључком, пречника  Ø80. Стојећи метални 
ормарић димензија 1080h564h252 мм 
причврстити према нормама и стандардима. У 
ормарићу испоручити хидрантски вентил, 4 
комада црева пречника 52 мм дужине 15 м са 
спојницама, 2 млазнице 52 мм, 1 кључ за 
надземни хидрант, 1 кључ АБЦ и 1 кључ Ц. 
Обрачун по комаду хидранта. ком 2,00 

  

  
18-11 ФАЗОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 

  
  

  
  Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених 

фазонских комада према детаљима из пројекта, 
заједно са заптивним спојеним елементима. 
Обрачун  је по комадау, монтираног фазонског 
дела.     

  

  
  Мултиџоинт полуспојка  PE цеви Ø 110 

ком 2,00 
  

  
  Огранак са прирубницама  DN 100/100 JUS 

C.J1.071 
ком 2,00 
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  Огранак са прирубницама DN 100/80 JUS 
C.J1.071 

ком 2,00 
  

  
  Пљоснати засун са гуменим клином за   NP 16 

DN 100 
ком 2,00 

  
  

  Телекопска гарнитура и округла улична 
гарнитура и округла  

ком 2,00 
  

  
  Пљоснати засун са гуменим клином за  NP 16 

DN 80 
ком 2,00 

  
  

  N комад DN80 

ком 2,00 
  

  
  неповратни вентилl DN100 

ком 4,00 
  

  
  X kомад DN100 

ком 2,00 
  

  
18-12 МОНТАЖА  PE ФАЗОНСКИХ КОМАДА 

  
  

  
  Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених 

фазонских комада према детаљима из пројекта, 
заједно са заптивним спојним елементима. 
Обрачун по комаду монтираног фазонског дела.     

  

  
  Туљак са слободном прирубницом DN110 

ком 4,00 
  

  
  Туљак са слободном прирубницом DN90 

ком 4,00 
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  Туљак са слободном прирубницом DN 63 

ком 2,00 
  

  
  PE T комад ND110/80 

ком 2,00 
  

  
  PE лук ND80 

ком 2,00 
  

  
  Бетонирање анкерних блокова бетоном МБ -20 

V=01м3/ком. Обрачун по м3 уграђеног бетона. 
м3 1,00 

  
  

18-13 Набавка, транспорт и монтажа постројења за 
повишење притиска у хидрантској мрежи. 
Постројење следећих карактеристика 
(радна+резервна) Q=10 l/sec i H=19.01m, тип 
Pedrollo Ppp CP230A-2 (димензије једна пумпа 
дужине 505mm, ширине 250mm, висине 328mm, 
тежине 46kg, снаге 2x5,5kW, улаз/излаз 2'') или 
други произвођач  истих хидрауличких 
карактеристика. ком 1,00 

  

  
  Т комад 100/50 

ком. 2,00 
  

  
  Пропусно испусни вентил Ø50 (2'') 

ком. 2,00 
  

  
  Лук 90-Ø50 (2'') 

ком. 2,00 
  

  
  Неповратни вентил 2'' 

ком. 1,00 
  

  
18-00                                  

УКУПНО ХИДРАНТСКА МРЕЖА:   
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19-00 ЗАВРШНИ РАДОВИ В и К      
  

19-01 Чишћење и прање свих санитарних просторија 
по завршетку свих радова. Извршити детаљно 
чишћење целе површине свих санитарних 
просторија и фино прање свих површина. 
Обрачун по м2 очишћене површине. м2 500,00 

  

  
19-02 Испитивање водоводне мреже на пробни 

притисак, већи за 3 бара од радног,односно 
минимално 10 бара. По завршетку монтаже 
водоводне мреже сва изливна места задихтовати 
чеповима. Поставити хидрауличну пумпу, 
напунити инсталацију водом, испустити ваздух 
и постићи пробни притисак. Мрежа мора бити 
под притиском најмање 24 часа. Ако притисак 
опадне, пронаћи место квара, отклонити и 
поново ставити инсталацију под испитни 
притисак. Испитивање вршити уз обавезно 
присуство надзорног органа и овлашћеног лица 
и о томе сачинити посебан записник. Обрачун 
паушално. пауш 1,00 

  

  
19-03 Испитивање канализационе мреже. У договору 

са пројектантом извршити испитивање 
целокупне мреже или део по део. Отворе 
задихтовати, осим висински највиших и мрежу 
напунити водом. Под задатим притиском мрежу 
држати најмање три часа. Извршити преглед и 
сва места која цуре обележити. Испусти воду и 
све кварове отклонити. Поновити испитивање. пауш 1,00 
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Испитивање вршити уз обавезно присуство 
надзорног органа и овлашћеног лица и о томе 
сачинити посебан записник. Обрачун паушално. 

19-04 Испирање и дезинфекција водоводне мреже од 
стране овлашћене комисије завода за јавно 
здравље. Обрачун паушално. пауш 1,00 

  
  

19-05 По завршеним радовима на инсталацијама, 
монтирању уређаја и опреме и извршеним 
испитивањима водоводне мреже, извршити 
мерење притиска на хидрантима од стране 
овлашћеног предузећа. Обрачун паушално пауш 1,00 

  

  
19-00 

 
УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ В и К:  

    
 

       

20-00 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ -септичка јама        
  

20-01 Машински ископ самоникле земље треће 
категорије; дим.јаме 8,5 х 5,0 х 2,55m. Позиција 
обухвата ископ земље и евентуално црпљење 
подземне воде и подграђивање  дубље од 1m, са 
одбацивањем ископане земље најмање 1,0m од 
ивице ископа, са довођењем дна ископа на  
пројектовну коту. 
Обрачун по m3 у смониклом стању 

м3 92 

  

  
20-02 Машински ископ каналског рова у смониклој 

земљи треће категорије ; дим. 25 х 2,0 х 1,2mm. 
Позиција обухвата ископ земље и евентуално 
црпљење подземне воде из рова и 
подграшивање рова дубљег од  1m, са м3 24,00 
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одбацивањем ископане земље најмање 1,0m од 
ивице ископа, са довошењем дна рова на 
пројектовани нагиб.  
Обрачун по m3 у смониклом стању 

20-03 Набавка, траспорт и разастирање  шљунка за 
танпонски слој од д = 10сm (испод бетонског 
ослонца септичке јаме ) ,у свему према важећим 
техничким прописима  за ову врсту радова. 
Обрачун по m3 м3 3,75 

  

  
20-04 Набавка, траспорт и разастирање слоја песка 

испод и изнад канализационе цеви од д= 10сm, 
у дубини од 25m у  свему према важећим 
техничким прописима  за ову врсту радова. 
Обрачун по m3 м3 4,40 

  

  
20-05 Насипање грађевинске јаме и  25m рова  

земљом од ископа .Насипање извести у слоју  50 
сm,са набијањем у свему према важећим 
техничким прописима  за ову врсту радова. 
Обрачун по m3 м3 28,26 

  

  
20-06 6.Машински одвоз преостале земље. Ископани 

мартерјал утоварити у камион и одвести на 
депонију. 
Обрачун по m3 у растреситом  стању м3 63,44 

  

  
 20-00 

 УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:  
    

 
 

  
  

  

21-00 БЕТОНСКИ РАДОВИ -септичка јама       
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21-01 Израда армиранобетонске равне темељне плоче 
8,5 х 3.m D=20сm машински справвљаним 
бетоном  MB 25 у потребној оплати, и уградњом 
ушица за везивање бачве а све према 
упутствимапроизвођача пластичне септичке 
јаме. 
Обрачун по m3 . 
 

м3 5,60 

  

  
21-02 Заливати цементним малтером  пре и после 

постављања бачве мачинским справљеним 
малтером   а све према упутствима произвођача 
пластичне септичке јаме. 
Произвођач. 

пауш. 1,00 

  

  

 21-00  УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:  
    

     
  

22-00 АРМИРАЧКИ РАДОВИ-септичка јама       
  

22-01 1.Набавка, траспорт и монтажа арматуре  Q 
мреже пречника шипке  F8mm  у два слоја. 
Обрачун по kg. кг 330,8 

  
  

 22-00    
УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:    
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23-00 РАЗНИ  РАДОВИ-септичка јама  
  

    

23-01 1. Набавка трокоморне (са преливима) пласичне 
бачве запремине 24m3.. 

пауш 1,00 
  

  
23-02 2. Повезивање бачве са задњом изливном 

шахтом у дужини од 25м ПВЦ цевима  f160. 
Обрачун по комплет извршеног посла. 
Обрачун по m1. м1 25,00 

  

  
23-03 3. Везивање бачве за равну бетонску 

поцинкованом траком у свему према 
упутствима  произвођача пластичне бачве и 
детаљима из пројекта. пауш 1,00 

  

  

 23-00  УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:  
    

 ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ     
  

24-00 
ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ 
ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

 
    

  
  24-01 Ovim predmerom predviđena je nabavka, transport 

i isporuka opreme i svog potrebnog materijala, 
njihovo ugrađivanje, ispitivanje i puštanje u probni 
rad. Izvođač je dužan da radove izvrši u svemu 
prema priloženom tehničkom opisu, tehničkim 
uslovima, predmeru i predračunu i crtežima, da pre 
početka radova dobro prouči projekat i da na vreme 
upozori na eventualna odstupanja od postojećih 
propisa i neusklađenosti delova projekta. 
Ovim predmerom predviđa se isporuka sve opreme 
i materijala navedenih u pozicijama i svog sitnog    
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nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu 
izradu, ugrađivanje, ispitivanje i puštanje u rad, kao 
i dovođenje u ispravno-prvobitno stanje svih mesta 
oštećenih na već izvedenim radovima. U cenu se 
uračunava cena svog navedenog materijala u 
pozicijama i sav sitan nespecificirani materijal, 
transport i cena radne snage i svi porezi i doprinosi 
na materijal i rad. Cena ukључује и израду све 
евентуално потребне радионичке 
документације, испитивање и пуштање у 
исправан рад свих елемената инсталација 
наведених у позицијама, као и издавање 
потребних атеста и сертификата, а према 
следећој структури јединичне цене:  
а. Јединична цена "испоруке" обухвата цену 
опреме и/или материјала франко фабрика 
Произвођача или место куповине, а додатно 
садржи: 
    - Транспорт и осигурање до градилишта, 
    - Специјалну опрему и алат за погон и 
одржавање производње опреме, 
      уколико такве има, са упутствима за 
употребу, 
    - Паковање и заштита опреме и/или 
материјала, 
    - Документацију опреме и/или материјала 
(атести, цртежи, спискови резервних и 
брзохабајућих делова, списак алата за 
одржавање, потребни описи, радионичка 
документација уколико је опрема нестандардна, 
разна  упутства за монтажу, руковање и 
одржавање, итд.).  
  б. Јединична цена "монтаже" обухвата све 
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остало што није садржано у цени "испорука", 
односно сав рад механизације и радне снаге, 
укључујући све припремно-завршне радове и 
остало.  
 Наведени типови и произвођачи појединих 
делова опреме или инсталационог материјала 
дати су као ближи податак и нису обавезни. 
Извођач може уградити и другу опрему односно 
материјал, али под условом да та опрема буде 
истог или вишег квалитета, да има исте 
техничке и конструктивне карактеристике као и 
наведена опрема , што потврђује и оверава 
стручно лице инвеститора - надзорни орган.               

24-02 Демонтажа кабловске прикључне кутије са 
постољима за NVO осигураче, NVO 
осигурачима и кабловским папучицама и њено  
одлагање на за то одређено место. Комплетни 
радови.     пауш. 1  

 

  
24-03 Демонтажа комплетног постојећег мерно 

разводног ормана са постојећим 
ограничивачима, лимитаторима снаге, 
уклопним сатом, бројилима електричне 
енергије, са одјавом старих бројила, његово  
одлагање на за то одређено место. Комплетни 
радови.     пауш. 1  

 

  
   24-04 Уклањање напојних водова изведених каблом 

постављеним на зиду и у зиду од постојећих 
разводних ормана   GMRO, RO-1 и RO-2 и 
одлагање на за то одређено место. Комплетни 
радови. пауш. 1  

 

  
24-05 Демонтажа надградних светиљки 2x18W и 

њихово 
складиштење на предходно одређено место.  пауш. 1  
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Ова позиција обухвата и демонтажу каблова 
који се налазе у плафону. Комплетни радови. 

24-06 Демонтажа свих осталих светиљки ( плафоњера 
и кугли у купатилима, ходницима,ординацији, 
апотеки,  улазима, терасама) и њихово 
складиштење на предходно одређено место.  
Ова позиција обухвата и демонтажу сијаличних 
грла И каблова који се налазе у спуштеном 
плафону. Комплетни радови пауш. 1  

 

  
24-07 Демонтажа свих монофазних прикључница за 

мали бојлер у објекту И њихово одлагање на за 
то одређено место. Позиција обухвата И обраду 
крајева проводника који остају “умртвљени” у 
зиду. Комплетни радови. пауш. 1  

 

  
24-08 Демонтажа свих монофазних обичних и дуплих 

прикључница у објекту И њихово одлагање на 
за то одређено место. Позиција обухвата И 
обраду крајева проводника који остају 
“умртвљени” у зиду. Комплетни радови. пауш. 1  

 

  
24-09 Демонтажа трофазних прикључница у објекту И 

њихово одлагање на за то одређено место. 
Позиција обухвата И обраду крајева проводника 
који остају “умртвљени” у зиду. Комплетни 
радови. пауш. 1  

 

  
24-10 Демонтажа разводних ормана у ходнику дома 

здравља, разводне табле и контролног бројила 
утрошене електричене енергије, као и 
демонтажа комплетних станских разводних 
табли. Комплет са свом опремом И обрадом 
крајева проводника који  остају “умртвљени” у 
зиду. Комплетни радови. пауш. 1  
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24-11 Демонтажа свих обичних, серијских и 
наизменичних прекидача у објекту И њихово 
одлагање на за то одређено место. Позиција 
обухвата И обраду крајева проводника који 
остају “умртвљени” у зиду. Комплетни радови. пауш. 1  

 

  
  24-00 

 

УКУПНО  ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ 
ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА: 

   
 

   

 
 

  
   
25-00 НАПАЈАЊЕ ОБЈЕКТА 

  
  

  
25-01 Набавка,   испорука,   монтажа   и   опремање   

кабловске прикључне кутије (КПК) сличне типу  
EDB125 према  TP бр. 13 ED.  Исти треба да 
буде урађен од полиестера за узидну монтажу. 
Орман опремити следећом опремом: 
- 3 ком    НП ножаста постоља од 125А  
- 3 ком НВО високоучинска осигурача од 63А 
- 1 ком   струјне шине Цу 30x5мм 
 - 2 ком   аралдитних изолатора 0,5кВ  
 - папучице за прикључење фазних и неутралног 
проводника. 
Са спољне стране КПК треба да стоји ознака  за 
високи напон, а са унутрашње стране се налази 
величина напона, највећа дозвољена струја 
осигурача и  систем заштите од опасног   напона   
додира.   Закључавање   КПК се  врши типском 
бравом Електродистрибуције. У цену улази  
ПВЦ цев пречника Ø110мм за улаз кабла у 
КПК.  Ком 1 
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Све комплет материјал и радна снага. 

25-00 

 УКУПНО НАПАЈАЊЕ ОБЈЕКТА:   
 

   
  

  
  
 26-00 НАПОЈНИ ВОДОВИ 

  
  

  
26-01 Набавка, испорука, уградња и повезивање 

безхалогеног ватроотпорног кабла типа N2XH-J 
пресека 4 x 25 мм² са жилама од бакра. Кабл се 
полаже од кабловске прикључне кутије КПК до 
разводног ормана ГМРО  кроз САПА црево Ø 
34мм. Комплетно са САПА цревом.  м 30  

 

 

  
26-02 Набавка, испорука, уградња са израдом 

желебова у зиду и повезивање безхалогеног 
ватроотпорног кабла типа Н2XХ-Ј пресека 5 x 
16 мм² са жилама од бакра. Кабл се полаже од 
разводног ормана ГМРО до разводног ормана 
амбуланте РТ-АМ у зиду испод малтера..  м 7  

 

 

  
26-03 Набавка, испорука, уградња са израдом 

желебова у зиду и повезивање безхалогеног 
ватроотпорног кабла типа Н2XХ-Ј пресека 5 x 4 
мм² са жилама од бакра. Кабл се полаже од 
разводног ормана РТ-АМ до разводног ормана 
котларнице РО-К у зиду испод малтера.  м 14  

 

 

  
26-04 Набавка, испорука, уградња са израдом 

желебова у зиду и повезивање безхалогеног 
ватроотпорног кабла типа Н2XХ-Ј пресека 5 x 4 
мм² са жилама од бакра. Кабл се полаже од  м  8 
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разводног ормана РТ-АМ до разводне табле РТ-
АП у зиду испод малтера. 

   26-05 Набавка и полагање безхалогеног 
ватроотпорног кабла типа Н2XХ-Ј пресека 5 x 
2,5 мм² са жилама од бакра за инсталацију 
трофазних прикључница. Кабл се полаже од 
разводног ормана ГРО и разводне табле РТ-АП 
до трофазне прикључнице у кухињи и апотеци, 
у зиду испод малтера до предвиђених 
прикључница. Позиција обухвата обележавање 
трасе водова, дубљење зидова и бушење где је 
то потребно Просечна дужина каблова је 12м. 
Обрачун по комаду. Комплет рад и материјал  ком. 2  

 

 

  
26-06 Набавка и полагање безхалогеног 

ватроотпорног кабла типа Н2XХ-Ј пресека 3 x 
2,5 мм², за напајање монофазних прикључница. 
Кабл се полаже од разводних ормана РТ-АМ и 
РО-К  и разводне табле РТ-АП до мофазних 
прикључница у свим просторијама, у зиду 
испод малтера до предвиђених прикључница. 
Сва спајања каблова извести у ПВЦ Ø78 
разводној кутији на видној површини зида. 
Позиција обухвата обележавање трасе водова, 
дубљење зидова и бушење где је то потребно. 
Ценом обухватити и неопходна електрична 
испитивања као и сав ситан неспецифиран 
материал. Просечна дужина каблова је 10м. 
Обрачун по комаду. Комплет рад и материјал  Ком. 29  

  

  
26-07 Набавка и полагање безхалогеног 

ватроотпорног кабла типа Н2XХ-Ј пресека 3 x 
2,5 мм², за напајање монофазних прикључница 
климатизера. Кабл се полаже од разводног ком. 5  
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ормана РТ-АМ и разводне табле РТ-АП до 
мофазних прикључница климатизера у апотеци, 
превијалишту, ординацијама, у зиду испод 
малтера до предвиђених прикључница. Сва 
спајања каблова извести у ПВЦ Ø78 разводној 
кутији на видној површини зида. Позиција 
обухвата обележавање трасе водова, дубљење 
зидова и бушење где је то потребно Ценом 
обухватити и неопходна електрична испитивања 
као и сав ситан неспецифиран материал. 
Просечна дужина каблова је 12м. Обрачун по 
комаду. Комплет рад и материјал  

26-08 Набавка и полагање безхалогеног 
ватроотпорног кабла типа Н2XХ-Ј пресека 3 x 
2,5 мм², за напајање монофазних прикључница 
малих бојлера. Кабл се полаже од разводног 
ормана РТ-АМ и разводне табле РТ-АП до 
појединачних мофазних прикључница малих 
бојлера, у зиду испод малтера до предвиђених 
прикључница. Сва спајања каблова извести у 
ПВЦ Ø78 разводној кутији на видној површини 
зида. Позиција обухвата обележавање трасе 
водова, дубљење зидова и бушење где је то 
потребно Ценом обухватити и неопходна 
електрична испитивања као и сав ситан 
неспецифиран материал. Просечна дужина 
каблова је 11м. Обрачун по комаду. Комплет 
рад и материјал  ком. 7  

 

 

  
26-09 Набавка и полагање безхалогеног 

ватроотпорног кабла типа Н2XХ-Ј пресека 3 x 
1,5 мм² са жилама од бакра за инсталацију 
циркулационих пумпи радне и резервне пумпе. 
Кабл се полаже од разводног ормана РО-К до  м 16  
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циркулационе пумпе у котларници,  по зиду 
изнад малтера до пумпе на инсталационим 
обујмицама. Позиција обухвата обележавање 
трасе водова, дубљење зидова и бушење где је 
то потребно. Обрачун по дужном метру 
уграђеног кабла у комплету са инсталационим 
обујмицама. Комплет рад и материјал 

   26-10 Набавка и полагање безхалогеног 
ватроотпорног кабла типа Н2XХ-Ј пресека 3 x 
2,5 мм², за напајање троструких монофазних 
прикључница парапетног развода. Кабл се 
полаже од разводноф ормана РТ-АМ и разводне 
табле РТ-АП до парапетних развода, у зиду 
испод малтера до предвиђених прикључница. 
Сва спајања каблова извести у ПВЦ Ø78 
разводној кутији на видној површини зида. 
Позиција обухвата обележавање трасе водова, 
дубљење зидова и бушење где је то потребно   ком 7  

 

  
26-11 Набавка и полагање безхалогеног 

ватроотпорног кабла типа Н2XХ-Ј пресека 3 x 
2,5 мм², за напајање монофазних прикључница 
сушача руку у мокрим чворовима. Кабл се 
полаже од разводног ормана  GMRO, у зиду 
испод малтера до предвиђених прикључница. 
Сва спајања каблова извести у PVC Ø78 
разводној кутији на видној површини зида. 
Позиција обухвата обележавање трасе водова, 
дубљење зидова и бушење где је то потребно 
Ценом обухватити и неопходна електрична 
испитивања као и сав ситан неспецифиран 
материал. Просечна дужина каблова је 8м. 
Обрачун по комаду. Комплет рад и материјал  ком. 2  

  

  



_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (47/2018) | 146 од 225 

26-12 Набавка и полагање безхалогеног 
ватроотпорног кабла типа  N2XH-J пресека 3 x 
2,5 мм² за инсталацију  RACK ормана. Кабл се 
полаже од  RT-AM до места постављања  RACK 
ормана, по зиду испод малтера. Сва спајања 
каблова извести у PVC Ø78 разводној кутији на 
видној површини зида. Позиција обухвата 
обележавање трасе водова, дубљење зидова и 
бушење где је то потребно. Ценом обухватити и 
неопходна електрична испитивања као и сав 
ситан неспецифиран материал. Обрачун по 
дужном метру кабла. Комплет рад и материал  м 18  

  

  
26-13 Набавка и полагање безхалогеног 

ватроотпорног кабла типа  N2XH-Jпресека 3 x 
2,5 мм² за инсталацију светлећег паноа. Кабл се 
полаже од РТ-АМ и разводне табле РТ-АП до 
места на фасади објекта, по зиду испод малтера 
и на фасади до места предвиђеног за 
постављање светлећег паноа. Сва спајања 
каблова извести у PVC Ø78 разводној кутији на 
видној површини зида. Позиција обухвата 
обележавање трасе водова, дубљење зидова и 
бушење где је то потребно. Ценом обухватити и 
неопходна електрична испитивања као и сав 
ситан неспецифиран материал. Дужина кабла је 
9м. Обрачун по комаду. Комплет рад и материал  ком. 2  

  

  
26-14 Набавка и полагање безхалогеног 

ватроотпорног кабла типа  N2XH-Jпресека 3 x 
1,5 мм² са жилама од бакра за инсталацију ОГ 
обичних сијаличних места, прекидача и 
светиљки. 
Кабл се полаже од разводног ормана РО-К до 
прекидача и светиљки,  по зиду изнад малтера  ком. 2  
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на инсталационим обујмицама. Позиција 
обухвата обележавање трасе водова, дубљење 
зидова и бушење где је то потребно. Просечна 
дужина каблова је 8м. Обрачун по дужном 
метру уграђеног кабла у комплету са 
инсталационим обујмицама. Комплет рад и 
материјал  

26-15 Набавка и полагање безхалогеног 
ватроотпорног кабла типа  N2XH-J пресека 3 x 
2,5 мм² са жилама од бакра за инсталацију 
монофазних ОГ прикључница. Кабл се полаже 
од разводног ормана РО-К до појединих 
монофазних прикључних кутија у котларници,  
по зиду изнад малтера на одстојним 
изолационим обујмицама. Позиција обухвата 
обележавање трасе водова, дубљење зидова и 
бушење где је то потребно. Просечна дужина 
каблова је 8м.Обрачун по дужном метру 
уграђеног кабла са инсталационим обујмицама. 
Комплет рад и материјал  ком. 4  

  

  
26-16 Набавка и полагање безхалогеног 

ватроотпорног кабла типа  N2XH-Jпресека 3  x 
1,5 мм²  за инсталацију обичних сијаличних 
места. Кабл се полаже од  RT-AM и RT-AP до 
светиљки у свим просторијама, у зиду испод 
малтера и до предвиђених прекидача. Сва 
спајања каблова извести у ПВЦ Ø78 разводној 
кутији на видној површини зида. Позиција 
обухвата обележавање трасе водова, дубљење 
зидова и бушење где је то потребно. Ценом 
обухватити и неопходна електрична испитивања 
као и сав ситан неспецифиран материал. 
Просечна дужина каблова је 10м. Обрачун по  ком. 49 
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комаду. Комплет рад и материал 

26-17  
Набавка и полагање безхалогеног 
ватроотпорног кабла типа Н2XХ-Ј пресека 3 x 
1,5 мм²  за инсталацију “противпаник” расвете 
 
Кабл се полаже од РТ-АМ, РТ-АП и РО-К до 
светиљки у ходницима И изнад улазних врата, у 
зиду испод малтера до предвиђених “против 
паник” светиљки. Сва спајања каблова извести у 
ПВЦ Ø78 разводној кутији на видној површини 
зида. Позиција обухвата обележавање трасе 
водова, дубљење зидова и бушење где је то 
потребно. Ценом обухватити и неопходна 
електрична испитивања као и сав ситан 
неспецифиран материал. Просечна дужина 
каблова је 9м. Обрачун по комаду. Комплет рад 
и материјал  ком. 12 

  

  
26-18 Набавка и полагање проводника типа П/Ф-Y 

пресека 1x16мм²  за инсталацију главног 
изједначавања потенцијала. Проводник се 
полаже од главне сабирнице за изједначавање 
потенцијала  GSIP монтиране испод ГМРО до 
разводног ормана  GMRO,, у зиду испод 
малтера. Водове извести из једног дела без 
спајања. Позиција обухвата обележавање трасе 
водова, дубљење зидова и бушење где је то 
потребно. Ценом обухватити сав ситан 
неспецифиран материал. Просечна дужина 
проводника је 15м. Обрачун по комаду.   ком. 1 
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26-19 Набавка и полагање проводника типа  P-Y 
пресека 1x6мм²  за инсталацију главног 
изједначавања потенцијала. Проводник се 
полаже од  RT-AMдо сабирнице за изједн. 
потенцијала   PS-49 у мокром чвору, у зиду 
испод малтера до предвиђене сабирнице за 
изједначавање потенцијала  PS-49. Вод извести 
из једног дела без спајања. Позиција обухвата 
обележавање трасе водова, дубљење зидова и 
бушење где је то потребно. Ценом обухватити 
сав ситан неспецифиран материал. Просечна 
дужина проводника је 15м. Обрачун по комаду. 
Комплет рад и материал  ком. 1 

  

  
26-20 Набавка и полагање проводника типа  P-Y 

пресека 1x4мм²  за инсталацију главног 
изједначавања потенцијала. Проводник се 
полаже од  RT-APдо сабирница за изједн. 
потенцијала   PS-49 у мокрим чворовима, у зиду 
испод малтера до предвиђене сабирнице за 
изједначавање потенцијала  PS-49. Вод извести 
из једног дела без спајања. Позиција обухвата 
обележавање трасе вода, дубљење зидова и 
бушење где је то потребно. Ценом обухватити 
сав ситан неспецифиран материал. Просечна 
дужина проводника је 15м. Обрачун по комаду. 
Комплет рад и материал  ком 1 

  

  
  26-00 

 УКУПНО  НАПОЈНИ ВОДОВИ:   
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  27-00 
РАЗВОДНИ ОРМАНИ И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ 

  
  

  
27-01 Набавка , испорука, монтажа опреме и 

повезивање  главног мерно - разводног ормана  
GMRO. Орман мора бити израђен од 
изолационог материјала у свему према 
условима надлежне  ED, у механичкој заштити   
IP65, за у зид, снабдети бравом за закључавање, 
димензија довољних за смештај следеће опреме:  
- 1 ком  Трополни гребенасти прекидач, 
номиналне струје  In=100А, двоположајни, 0-1, 
монтажа на врата ормара, ИП65,  
- 3 ком. Трофазно двотарифно бројило активне 
енергије, у свему према условима надлежне ЕД,  
Уколико бројила у себи не садрже интегрисани 
уклопни часовник друге тарифе: 
- 1 ком. уклопни сат, електронски 
- 3 ком. 1П Ц40А-10кА- Минијатурни заштитни 
прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, 
називне струје 40А, к-ке окидања Ц, прекидне 
моћи 10кА, 
- 6 ком. 1П Ц25А-10кА- Минијатурни заштитни 
прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, 
називне струје 25А, к-ке окидања Ц, прекидне 
моћи 10кА, 
- 1 ком 1П, Б6-6кА- Минијатурни заштитни 
прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, 
називне струје 6А, к-ке окидања Б, прекидне 
моћи 6кА према ЕН60898,  
- натписне плочице НП 50 
и сав остали потребан материјал (водови за 
повезивање, завртњеви, папучице и сл.) по ком. 1 
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потреби. 
НАПОМЕНА: Овом позицијом је обухваћен сав 
потребан везни материјал и остали ситан 
материјал са повезивањем на водовне 
инсталације. У разводни орман предвидети 20% 
резерве за проширење. 
Све комплет материјал и радна снага. 

27-02 Испорука и уградња узидног разводног ормана  
RT-AM, са једним вратима, димензија 
довољних за смештај доле наведене опреме, 
израђен од два пута декапираног лима дебљине 
не мање од 1.2мм, у степену заштите ИП66, боје 
РАЛ7035, са металном монтажном плочом 
дебљине 2.5мм.Ормар мора поседовати 
самолепљиви џеп за смештај пројектне 
документације. Неопходно је обезбедити 
могућност закључавања разводног ормара 
типским кључем.  На унутрашњој страни врата 
се лепи једнополна шема ормара са свим 
потребним електричним подацима о разводу. На 
предњој плочи ормана монтира се предвиђена 
опрема, према једнополној шеми, обележена 
натписним плочицама са јасним ознакама 
елемената. Орман има пет сабирница Л1, Л2, 
Л3, ПЕ и Н при чему је на заштитној и нултој 
сабирници предвиђен потребан број 
прикључака за појединачни прикључак 
заштитног и неутралног проводника у сваком 
каблу. Систем уземљења је ТТ+ЗУДС. Врата 
ормана се премошћавају флексибилним 
проводником. Орман је снабдевен потребним 
бројем силуминских уводница одговарајућег 
пречника за увод и заптивање улазних ком. 1 
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каблова.од изолационих материјала,  довољних 
димензија за смештај следеће опреме :  
- 1 ком. Четворополни гребенасти прекидач, 
номиналне струје Ин=63А, двоположајни, 0-1, 
монтажа на врата ормара, ИП65,  
- 1 ком.Контролно Трофазно двотарифно 
бројило активне енергије, за монтажу на ДИН 
шину,  
- 6 ком. 1П Ц16А-10кА- Минијатурни заштитни 
прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, 
називне струје 16А, к-ке окидања Ц, прекидне 
моћи 10кА, 
- 1 ком.  4P-40/300mA - 10kA- AC. Заштитни 
прекидач диференцијалне струје,четворополни, 
називне струје 40А и струје грешке 300мА, тип 
АC, прекидне моћи 10кА према ЕН60898,  
- 7 ком. 2P-25/30мА - 6кА- АC. Заштитни 
прекидач диференцијалне струје,двополни, 
називне струје 25А и струје грешке 30мА, тип 
АC, прекидне моћи 6кА према ЕН60898,  
 - 1 ком. ACTI9 3P C40A-10kA- Минијатурни 
заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 
једнополни, називне струје 40А, к-ке окидања 
C, прекидне моћи 10кА, сличан типу A9F73340 
произвођача Schneider electric 
- 31 ком. 1P, B16-6kA-Минијатурни заштитни 
прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, 
називне струје 16А, к-ке окидања B прекидне 
моћи 6кА 
- 5 ком. 1P, B10-6kA Минијатурни заштитни 
прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, 
називне струје 10А, к-ке окидања Б, прекидне 
моћи 6кА 
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- 4 ком. 1P, B6-6kA- Минијатурни заштитни 
прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, 
називне струје 6А, к-ке окидања B, прекидне 
моћи 6кА  
- Одводници пренапона Schneider Electric 
iPRD8, izvlačivi 8kA / 2,5kA, 340V, 3P+N.  
натписне плочице NP 50 
-Ситан монтажни материјал, бакарне сабирнице, 
бројеви за редне клеме, ДИН шине, ознаке 
елемената. Повезивање елемената према 
пројектној документацији и испитивање веза. 
Орман мора бити опремљен са једнополном 
шемом, системом за забрављивања у три тачке и 
са закључавањем. 
НАПОМЕНА: Овом позицијом је обухваћен сав 
потребан везни материјал и остали ситан 
материјал са повезивањем на водовне 
инсталације. У разводни орман предвидети 20% 
резерве за проширење. 
Све комплет материјал и радна снага. 
 

27-03 Испорука и уградња надзидног разводног 
ормана  РО-К,са једним вратима, димензија 
довољних за смештај доле наведене опреме, 
израђен од два пута декапираног лима дебљине 
не мање од 1.2мм, у степену заштите ИП66, боје 
РАЛ7035, са металном монтажном плочом 
дебљине 2.5мм.Ормар мора поседовати 
самолепљиви џеп за смештај пројектне 
документације. Неопходно је обезбедити 
могућност закључавања разводног ормара 
типским кључем.  На унутрашњој страни врата 
се лепи једнополна шема ормара са свим ком. 1 
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потребним електричним подацима о разводу. На 
предњој плочи ормана монтира се предвиђена 
опрема, према једнополној шеми, обележена 
натписним плочицама са јасним ознакама 
елемената. Орман има пет сабирница Л1, Л2, 
Л3, ПЕ и Н при чему је на заштитној и нултој 
сабирници предвиђен потребан број 
прикључака за појединачни прикључак 
заштитног и неутралног проводника у сваком 
каблу. Систем уземљења је ТТ+ЗУДС. Врата 
ормана се премошћавају флексибилним 
проводником. Орман је снабдевен потребним 
бројем силуминских уводница одговарајућег 
пречника за увод и заптивање улазних 
каблова.од изолационих материјала,  довољних 
димензија за смештај следеће опреме : 
- 1 ком. Трополни гребенасти прекидач, 
номиналне струје Ин=25А, двоположајни, 0-1, 
монтажа на врата ормара, ИП65,  
- 1 ком. 4П-40/300мА - 10кА- АЦ. Заштитни 
прекидач диференцијалне струје,четворополни, 
називне струје 40А и струје грешке 300мА, тип 
АЦ, прекидне моћи 10кА према ЕН60898,  
- 2 ком. Минијатурни заштитни прекидач - 
аутоматски осигурач, једнополни, називне 
струје 2А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА 
према ЕН60898, 
 
- 2 ком. Једнополни гребенасти прекидач 10 А, 
МН 10-51-у, положај 1 -  0 - 2, за монтажу на 
врата ормана. 
- 1 ком Сигнална ЛЕД сијалица, Φ22.5мм, 
зелене боје, за напон 230ВАЦ 
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- 1 ком Сигнална ЛЕД сијалица, Φ22.5мм, 
црвене боје, за напон 230ВАЦ 
- 1 ком- Двоканални, годишње програмабилни    
временски прекидач са ЛЦД дисплејом, 
Сцхнеидер Елецтриц ИХ, 24х/7д, 2ЦХ, 16А. 
- 4 ком. 1П, Б10-6кА- Минијатурни заштитни 
прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, 
називне струје 10А, к-ке окидања Б, прекидне 
моћи 6кА према ЕН60898, 
-1 ком. Трополни контактор снаге 2,2кW, 
називне струје 6А (АЦ3) и називног напона 
400В, командног напона АЦ230В, 50/60Хз, 
- 1 ком- Биметално реле са опсегом подешавања 
заштите од 0,45...0,63А/,са 1НО+1НЦ помоћним 
контактом и са ручним/аутоматским ресетом и 
стоп тастером,величине 00, 
- 2 ком. 1П, Б6-6кА- Минијатурни заштитни 
прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, 
називне струје 6А, к-ке окидања Б, прекидне 
моћи 6кА према ЕН60898, 
- натписне плочице НП 50 
-Ситан монтажни материјал, бакарне сабирнице, 
бројеви за редне клеме, ДИН шине, ознаке 
елемената. Повезивање елемената према 
пројектној документацији и испитивање веза. 
Орман мора бити од изолационих материјала 
опремљен са једнополном шемом, системом за 
забрављивања у три тачке и са закључавањем  
и сав остали потребан материјал (водови за 
повезивање, завртњеви, папучице и сл.) по 
потреби. 
НАПОМЕНА: Овом позицијом је обухваћен сав 
потребан везни материјал и остали ситан 
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материјал са повезивањем на водовне 
инсталације. У разводни орман предвидети 20% 
резерве за проширење. 
Све комплет материјал и радна снага. 
 

27-04 Испорука и уградња уградне дворедне, разводне 
табле  РТ-АП од изолационих материјала, са 
провидним вратима, за смештај 24 модула, на 
табли се монтира следећа опрема 
- 1 ком. 4П-40/300мА - 10кА- АЦ. Заштитни 
прекидач диференцијалне струје,четворополни, 
називне струје 40А и струје грешке 300мА, тип 
АЦ, прекидне моћи 10кА према ЕН60898,  
- 2 ком. 2П-25/30мА - 10кА- АЦ. Заштитни 
прекидач диференцијалне струје,двополни, 
називне струје 25А и струје грешке 30мА, тип 
АЦ, прекидне моћи 10кА према ЕН60898,  
- 4 ком. 1П, Б16-6кА- Минијатурни заштитни 
прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, 
називне струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне 
моћи 6кА према ЕН60898, 
- 6 ком. 1П, Б10-6кА- Минијатурни заштитни 
прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, 
називне струје 10А, к-ке окидања Б, прекидне 
моћи 6кА према ЕН60898, 
- 2 ком. 1П, Б6-6кА- Минијатурни заштитни 
прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, 
називне струје 6А, к-ке окидања Б, прекидне 
моћи 6кА према ЕН60898, 
Ситан монтажни материјал, бакарне сабирнице, 
бројеви за редне клеме, ДИН шине, ознаке 
елемената. Повезивање елемената према 
пројектној документацији и испитивање веза. ком. 1 
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Све комплет материјал и радна снага. 

 
27-00 

 
УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ И РАЗВОДНЕ 

ТАБЛЕ: 
   

 
 

      
28-00 

ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА 
  

  
  

28-01 Светиљке су уграђене на плафон, причвршћене 
на таваницу, зид или конструкцију објекта на 
начин условљен конструкцијом светиљке или 
помоћу специфицираног носећег прибора. У 
саставу позиција светиљки је и конструкција за 
вешање светиљки која се решава на лицу места. 
За сваку пројектом предвидјену светиљку дат је 
краћи опис. Напон напајања светиљки је 220-
240V, 50Хз. У саставу светиљке су светлосни 
извори, и сав помоћни материјал за рад 
светиљке и њихово постављање (држачи, 
висилице, сајле). Све светиљке у понуди треба 
да буду од истог реномираног произвођача. Све 
понуђене светиљке треба да имају исте или 
приближне карактеристике и димензије као 
наведени типови светиљки. Уколико се тип 
светиљке мења понудом, неопходно је 
доставити комплетну техничку документацију 
на основу које се  може утврдити да понуђена 
светиљка одговара пројектованој. Произвођач 
светиљки треба да послује у складу са системом 
управљања квалитетом ISO 9001:2008,   
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системом управљања заштитом животне 
средине  ISO  14001:2004 и системом 
управљања здрављем и безбедношћу на раду  
OHSAS  18001:2007. Понуђач који не нуди 
светиљке предвиђене пројектом, треба да 
достави поменуте произвођачке сертификате, 
као и описом тражене сертификате за сву 
опрему коју нуди.  
Уколико се тип који се нуди разликује од оног 
предвиђеног овим тендером, понуђач је дужан 
приликом предаје свог техничког решења 
Инвеститору да достави урађене прорачуне  у 
софверском пакету Dialux ili Relux 

28-02 Набавка испорука и уградња Надградне 
светиљке са једним светлосним извором, 
израђена у  LED  технологији, предвиђене за 
монтажу на зид или плафон, кружног облика 
пречника 344 мм и дубине 120 мм, за осветљење 
санитарних чворова и ходничких просторија. 
Кућиште светиљке је од композитног 
материјала, оптика од поликарбоната. Боја 
кућишта бела,  RAL  9010. Протектор од опал  
UV стабилисаног поликарбоната.Оптика 
симетрична, степен исијавања 120 степени. 
Степен механичке заштите је IP65, отпорност на 
удар  IK10, док је струјна класа I. Светиљка има 
пусх-ин конектор за лакшу монтажу, без 
отварања светиљки. Светиљка се испоручује у 
комплету са  LED  модулима са бојом светлости 
4000К, електронским предспојним уређајима и 
индексом репродукције боје  Ra  већи од 80. 
Ефикасност светиљке је минимум  67lm/W , а 
укупан иницијални флукс система је 1200лм.  ком. 8 
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Укупна максимална снага система је 18W.  
Коефицијент снаге минимум 0,9. Уједначеност 
боје,  SDCM (0.37, 0.37)  мањи од 3. Време за 
који светлосни флукс падне на 90% иницијалног 
флукса је 15.000 сати, док је време док падне на 
80% 30.000 сати. Температурни опсег рада 
светиљки је од -20 до +35 степени целзијуса. 
Светиљка има масу од 1,65 кг.  
Светиљка треба да је усклађена са европским 
директивама који важе за производе, да има  CE  
знак. Светиљка треба да је усклађена са  RoHS 
директивама о ограничењу употребе одређених 
опасних супстанци у електричној и 
електронској опреми.  
Светиљка еквивалентна типу  Philips CoreLine 
Wallmounted WL120V LED12S/840 PSR WH. 

28-03 Набавка, испорука и уградња надградне 
водонепропусне широкоснопне светиљке 
израђене у  LED  технологији са заобљеним 
крајевима предвиђене за монтажу на плафон 
димензија 1223x87мм, за осветљење техничких 
просторија. Угао исијавања 110 степени. 
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 ИК08, струјна класа I. Светиљка се 
испоручује у комплету са LED модулима са 
бојом светлости 4000К, електронским 
предспојним уређајима и индексом 
репродукције боје Ра већим од 80. Светиљка 
има трополни пусх-ин конектор за лакшу 
монтажу, без отварања светиљки. Уједначеност ком. 1 
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боје,  SDCM  (0.38; 0.38) мањи од 3,5. 
Ефикасност мин 111lm/W, укупан флукс 
система је 4000lm. Укупна максимална снага 
система је 36W. Коефицијент снаге минимум 
0,9. 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 кг. 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  RoHS 
директивама о ограничењу употребе одређених 
опасних супстанци у електричној и 
електронској опреми. Светиљка еквивалентна 
типу  Philips CoreLIne Waterproof WT120C 
LED40S/840 PSU L1200. 

28-04 Набавка, испорука и уградња надградне  
противпаничне светиљке 1x8W са 1х 
аутономије са пиктограмимиа за обележавање 
правца евакуације сличне типу RILUX 
»Schneider Electric« класе изолованости II. ком. 12 

  

  
28-05 Набавка испорука и уградња надградне 

светиљке израђене у  LED  технологији 
предвиђена за монтажу на плафон, за опште 
осветљење простора. Кућиште и рефлектор 
светиљке су од челичног лима, обојено у белу 
боју. Оптика светиљке широкоснопна, 
направљена од поликарбоната са линеарним 
низовима распоређених  LED  диода. Угао 
исијавања светлости 93 степени. Предвиђена за ком. 39 
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честа укључивања. Степен механичке заштите 
је IP20. Отпорност на удар је ИК02, струјна 
класа И. Светиљка се испоручује у комплету са  
LED модулима са бојом светлости 4000К, 
индексом репродукције боје Ра већим од 80. 
Светиљка има пусх-ин конектор за лакшу 
монтажу, без отварања светиљки. Уједначеност 
боје,  SDCM  (0.38; 0.38) мањи од 3. Ефикасност 
мин 100лм/W, укупан иницијални флукс 
система је 2700лм. Укупна снага система је 
максимално 27W. Коефицијент снаге минимум 
0,9. Температурни опсег рада светиљки је од 
+10 до +40 степени целзијуса. Светиљка има 
масу од 3,4 кг. Димензије светиљке су 1170 x 
197 мм, висина максимално 33 мм. 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  RoHS  директивама о 
ограничењу употребе одређених опасних 
супстанци у електричној и електронској опреми.  
Светиљка је еквивалентна типу  Philips CoreLine 
Surface SM134V LED27S/840 PSU W20L120 
NOC 

28-06 Набавка, испорука и монтажа светиљке, за 
спољну монтажу,на зид, са правом опал куглом   
PA  150, са компакт флуо извором светлости за 
снаге од 15W, 230  V , у заштити IP65, које се 
постављају на терасама и испред улаза. ком. 2 
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28-00 
 УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА: 

   
 

 
  

  
  

29-00 ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ 
   

  
  

29-01 Набавка и уградња монофазне модуларне 2М  
прикључнице, 250В, 16А, ИП20 са  заштитним 
контактом, за уградњу у зид комплет са ПВЦ 
дозном Ø60мм. Слична типу Легранд Мосаиц. 
Позиција обухвата набавку и уградњу 
прикључнице. ком. 29 

  

  
29-02 Набавка и уградња трофазне  прикључнице, 

400В, 16А, IP55 са  заштитним контактом, за 
уградњу у зид комплет са ПВЦ дозном Ø78мм. 
Слична типу Legrand Mosaic ком. 2 

  

  
29-03 Набавка и уградња монофазне OG силуминске 

прикључнице, 250V, 16A, IP55 са  заштитним 
контактом, и поклопцем за уградњу на зид. 
Позиција обухвата набавку и уградњу 
прикључнице. ком. 4 

  

  
29-04 Набавка, испорука и монтажа Инсталационог 

PVCпарапетног развода са једном, две или три 
коморе и поклопцем. Класа заштите IP40 i IK07. 
Парапет је фабрички избушен на сваких 25 цм 
ради брже монтаже и може се опремити 
кабловским полицама. Са предње стране 45мм 
отвор за директну уградњу Altira инсталационих 
уређаја.  
Тип OptiLine 45, произвођач Schneider Electric 
Industries SAS"  -1м.  ПВЦ инсталациони ком. 7 
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парапетни развод, комплет са предњим 
поклопцем, боја бела РАЛ9010, димензија 
95x55x2000мм, ISM10200, tip OptiLine 45, 
"Schneider Electric"- 2 ком. Крајња капа за 
парапет 95x55мм, без халогена, боја бела 
RAL9010, ISM10204, tip OptiLine 45, "Schneider 
Electric" 

29-05 Набавка, испорука и монтажа Комплета 
предвиђеног за уградњу у парапетни развод који 
се састоји од: 
- 1 ком.Трострука прикључница 16A, 250V, 
2P+E, bela, ALB45262, tip Altira, "Schneider 
Electric" 
- 3 ком. Сигурносни клип за заштиту 
прикључница при великим вучним силама, боја 
бела RAL9010, ISM10906, tip OptiLine 45, 
"Schneider Electric" ком. 7 

  

  
29-06 Набавка, испорука, монтажа и повезивање 

модуларне галантерије/бела боја. Комплетни 
сетови су следећи:   

  
  

 
Украсни оквир 2М бели 

ком. 63 
  

  
 

Доњи део украсног оквира 2М бели 
ком. 

63 
  

  
 

Носач модула 2М (са шапицама) 
ком. 

63 
  

  
 2М/ Монтажна кутија ПМ2 (за монтажу у пуни 

зид) 
ком. 

11 
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 Монтажна кутија Ø60x40 - низајућа за 
једноструке маске 

ком. 

48 
  

  
 

Украсни оквир 4М бели 
ком. 

2 
  

  
 

Доњи део украсног оквира 4М бели 
ком. 

2 
  

  
 

Носач модула 4М (са шапицама) 
ком. 

2 
  

  
 4М/ Монтажна кутија ПМ4 (за монтажу у пуни 

зид) 
ком. 

2 
  

  
 Једнополна склопка са типком 1М; 16А/250V са 

индикацијом (вијчана веза) 
ком. 

27 
  

  
 Једнополни ОГ прекидач; 10А/250V (комплет са 

инсталационом кутијом) 
ком. 

2 
  

  
29-07 Испитивање  инсталације, повезивање,пуштање  

у  рад  и остала подешавања. пауш 1 
  

  
29-00 

 УКУПНО  ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ: 
   

 
 

  
  

  

30-00 ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И 
УЗЕМЉЕЊЕ   

  
  

30-01 Ископ земљаног рова пресека 0,8x0,4м у 
земљишту ИИИ категорије за полагање, 
поцинковане челичне  траке Фе/Зн за м 105 
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формирање спољашњег уземљивачког прстена. 
Позицијом је обухваћено слојевито затрпавање 
рова по полагању траке. Обрачун по дужном 
метру 

30-02 

Испорука и уградња  FeZn 25x4mm траке, 
израда спољашњег уземљивачког прстена 
полагањем у већ припремљен ров дубине 0,8м, 
на растојању 1м од темеља објекта са израдом 
спојева за уземљење  SIP-а испод  GMRO.. 
Обрачун по дужном метру м 105 

  

  

30-03 

Набавка, испорука и постављање челичне 
поцинковане траке  FeZn 25x4мм  
SRPS.N.B4.901- Č за израду система за 
изједначење потенцијала унутар котларнице. 
Трака се спаја на минимум два места са 
темељним уземљивачем објекта а монтира се на 
висини од 40 цм од готовог пода уземљивача на 
потпорама за зид. На овај систем се спајају сви 
метални делови унутар котларнице који не 
припадају ни једном струјном кругу. Рачуна се 
комплет са повезивањем по дужном метру 
уграђене траке   м 10 

  

  

30-04 

Испорука и уградња челичне поцинковане траке 
ФеЗн 20x3мм, на одговарајућим кровним 
носачима за формирање прихватног система 
громобранске инсталације. Обрачун по метру 
уграђене траке. Све комплет материјал и радна 
снага. м 105 

  

  

30-05 

Набавка,    испорука,    постављање    и    
везивање    челичне поцинковане траке П20  P20 
SRPS N.B4.901 (Fe/Zn 20x3mm) на одговарајуће 
потпоре на димњацима  објекта. Све комплет 
материјал и радна снага. ком. 5 
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30-06 
Испорука и уградња носача траке по слемену 
крова за ношење ФеЗн траке 20x3 мм. 
Обрачунава се  по комаду ком. 18 

  
  

30-07 
Испорука и уградња носача траке по крову 
покривеним црепом за ношење  FeZn траке 20x3 
мм. Обрачунава се  по комаду ком. 65 

  
  

30-08 

Испорука и уградња контакт елемента за прелаз 
проводника преко олучне хоризонтале, израђен 
од нерђајућег челика. Предвиђен за повезивање 
олучне хоризонтале на прихватни систем.  
Притезање се врши вијцима.   ком. 6 

  

  

30-09 

Испорука и уградња челичне поцинковане траке 
ФеЗн 20x3мм, на одговарајућим зидним 
носачима за формирање спустног система 
громобранске инсталације.  Обрачун по дужном 
метру уграђене траке. м 20 

  

  

30-10 
Испорука и уградња укрсног комада за спајање 
на месту укрштања два вода (трака-трака). 
Обрачун по комаду ком. 35 

  
  

30-11 Набавка и уградња носача проводника за 
монтажу на зид израђен од нерђајућег челика, 
комплет са вијком, подлошком и ПВЦ типлом 
Ø8 мм. Све комплет материјал и радна снага. ком. 16 

  

  
30-12 Набавка и уградња зидног мерно раставног 

ормарића, израђеног од нерђајућег челика, 
комплет са уградном кутијом од ПВЦ масе. 
Поклопац се монтира након фасадерских 
радова. Испоручује се са вијцима 
/дистанцерима, комплет са укрсним комадом 
трака-трака. Обрачун по комаду. Све комплет 
материјал и радна снага. ком. 4 
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30-13 Трака за извођење земљовода ФеЗн 25x4мм 
израђена од поцинкованог гвожђа. Трака се 
поставља по зиду испод фасаде објекта. 
Обрачун по дужном метру уграђене траке. Све 
комплет материјал и радна снага. ком. 12 

  

  
30-14 Испорука и уградња вертикалне механичке 

зашите, извода уземљивача до мерног споја, 
дужине 1,5 м, монтажа на зид са изолацијом до 
100 мм, заједно са носачима, вијцима 160 мм и 
ПВЦ улошцима Ø10мм. Обрачун по комаду. 
Све комплет материјал и радна снага. ком. 4 

  

  
30-15 Испорука и уградња сабирнице за изједначење  

потенцијала, надградна, Цу 300x40x5мм, 
опремљена са рупама Φ10мм и Φ8,5мм (мин. 10 
ком.). Обрачун по комаду. Сабирница се 
поставља на зид. Обрачун по комаду. Све 
комплет материјал и радна снага. ком. 1 

  

  
30-16 Испорука и уградња кутије за изједначење 

потенцијала ПС-49. Обрачун по комаду. Све 
комплет материјал и радна снага. ком. 4 

  
  

30-17 Набавка и уградња цевне обујмице , направљене 
из једног дела од нердјајућег челика, намењене 
уземљивању олучних вертикала, односно 
причвршћивању пљоснатих проводника на 
олучне вертикале пречника фи120 мм. Обрачун 
по комаду. Све комплет материјал и радна снага ком. 7 

  

  
30-18 Испитивање и мерење отпора уземљења, 

опремање ревизионе књиге и прибављање 
атеста.Све комплет материјал и радна снага. 

пауш
ално 1 

  
  

30-00 
 УКУПНО  ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА: 
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 Део  Објекта: СТАМБЕНИ  

   
  

  
31-00 НАПОЈНИ ВОДОВИ - СТАМБЕНИ ДЕО 

   
  

  
31-01 Набавка, испорука, уградња са израдом 

желебова у зиду и повезивање безхалогеног 
ватроотпорног кабла типа  N2XH-J  пресека 5 x 
6 мм² са жилама од бакра. Кабл се полаже од 
разводног ормана ГМРО до разводних табли  
RT-S1 i RT-S2 у зиду испод малтера. м 25 

  

  
31-02 Набавка и полагање безхалогеног 

ватроотпорног кабла типа  N2XH-Jпресека 5 x 
2,5 мм² са жилама од бакра за инсталацију 
трофазних прикључница. Кабл се полаже од 
разводних табли  RT-S1 i RT-S2 до трофазне 
прикључнице у кухињи стамбеног дела, у зиду 
испод малтера до предвиђених прикључница. 
Позиција обухвата обележавање трасе водова, 
дубљење зидова и бушење где је то потребно 
Просечна дужина каблова је 12м. Обрачун по 
комаду. Комплет рад и материјал ком. 2 

  

  
31-03 Набавка и полагање безхалогеног 

ватроотпорног кабла типа  N2XH-Jпресека 3 x 
2,5 мм², за напајање монофазних прикључница 
климатизера. Кабл се полаже разводних табли  
RT-S1, RT-S2до мофазних прикључница 
климатизера у апотеци, превијалишту, 
ординацијама, у зиду испод малтера до 
предвиђених прикључница. Сва спајања каблова ком. 2 
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извести у ПВЦ Ø78 разводној кутији на видној 
површини зида. Позиција обухвата 
обележавање трасе водова, дубљење зидова и 
бушење где је то потребно Ценом обухватити и 
неопходна електрична испитивања као и сав 
ситан неспецифиран материал. Просечна 
дужина каблова је 12м. Обрачун по комаду. 
Комплет рад и материјал 

31-04 Набавка и полагање безхалогеног 
ватроотпорног кабла типа  N2XH-Jпресека 3 x 
2,5 мм², за напајање бојлера у купатилу 
стамбеног дела. Кабл се полаже од разводне 
табле  RT-S1, RT-S2, у зиду испод малтера до 
бојлера. Сва спајања каблова извести у ПВЦ 
Ø78 разводној кутији на видној површини зида. 
Позиција обухвата обележавање трасе водова, 
дубљење зидова и бушење где је то потребно 
Ценом обухватити и неопходна електрична 
испитивања као и сав ситан неспецифиран 
материал. Просечна дужина каблова је 12 м. 
Обрачун по комаду. Комплет рад и материјал ком. 2 

  

  
31-05 Набавка и полагање безхалогеног 

ватроотпорног кабла типа  N2XH-Jпресека 3 x 
2,5 мм², за напајање грејалице у купатилу 
стамбеног дела. Кабл се полаже од разводне 
табле  RT-S1 i RT-S2у зиду испод малтера до 
грејалице. Сва спајања каблова извести у ПВЦ 
Ø78 разводној кутији на видној површини зида. 
Позиција обухвата обележавање трасе водова, 
дубљење зидова и бушење где је то потребно 
Ценом обухватити и неопходна електрична 
испитивања као и сав ситан неспецифиран 
материал. Просечна дужина каблова је 12 м. ком. 2 

  

  



_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (47/2018) | 170 од 225 

Обрачун по комаду. Комплет рад и материјал 

31-06 Набавка и полагање безхалогеног 
ватроотпорног кабла типа  N2XH-Jпресека 3 x 
2,5 мм², за напајање прикључнице за веш 
машину у купатилу стамбеног дела. Кабл се 
полаже од разводне табле  RT-S1 i RT-S2, у зиду 
испод малтера до прикључнице за веш машину. 
Сва спајања каблова извести у ПВЦ Ø78 
разводној кутији на видној површини зида. 
Позиција обухвата обележавање трасе водова, 
дубљење зидова и бушење где је то потребно 
Ценом обухватити и неопходна електрична 
испитивања као и сав ситан неспецифиран 
материал. Просечна дужина каблова је 10 м. 
Обрачун по комаду. Комплет рад и материјал ком. 2 

  

  
31-07 Набавка и полагање безхалогеног 

ватроотпорног кабла типа  N2XH-Jпресека 3 x 
2,5 мм², за напајање монофазних прикључница 
стамбеног дела. Кабл се полаже од разводне 
табле  RT-S1 i RT-S2, у зиду испод малтера до 
прикључница. Сва спајања каблова извести у 
ПВЦ Ø78 разводној кутији на видној површини 
зида. Позиција обухвата обележавање трасе 
водова, дубљење зидова и бушење где је то 
потребно Ценом обухватити и неопходна 
електрична испитивања као и сав ситан 
неспецифиран материал. Просечна дужина 
каблова је 10 м. Обрачун по комаду. Комплет 
рад и материјал ком. 35 
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31-08 Набавка и полагање безхалогеног 
ватроотпорног кабла типа  N2XH-J пресека 3 x 
2,5 мм², за напајање аспиратора у кухињи 
стамбеног дела. Кабл се полаже од разводне 
табле  RT-S1 i RT-S2, у зиду испод малтера до 
аспиратора. Сва спајања каблова извести у ПВЦ 
Ø78 разводној кутији на видној површини зида. 
Позиција обухвата обележавање трасе водова, 
дубљење зидова и бушење где је то потребно 
Ценом обухватити и неопходна електрична 
испитивања као и сав ситан неспецифиран 
материал. Просечна дужина каблова је 11м. 
Обрачун по комаду. Комплет рад и материјал ком. 2 

  

  
31-09 Набавка и полагање безхалогеног 

ватроотпорног кабла типа  N2XH-Jпресека 3 и 4 
x 1,5 мм²  за инсталацију обичних и 
наизменичних сијаличних места. Кабл се 
полаже од   RT-S1 i RT-S2до светиљки у свим 
просторијама, у зиду испод малтера и до 
предвиђених прекидача. Сва спајања каблова 
извести у ПВЦ Ø78 разводној кутији на видној 
површини зида. Позиција обухвата 
обележавање трасе водова, дубљење зидова и 
бушење где је то потребно. Ценом обухватити и 
неопходна електрична испитивања као и сав 
ситан неспецифиран материал. Просечна 
дужина каблова је 10м. Обрачун по комаду. 
Комплет рад и материал ком. 40 

  

  
31-10 Набавка и полагање безхалогеног 

ватроотпорног кабла типа  N2XH-Jпресека 3 x 
1,5 мм²  за инсталацију позивног звона на 
улазним вратима у стамбени део објекта. Кабл 
се полаже од  RT-S1 i RT-S2 до тастера звона, у ком. 2 
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зиду испод малтера. Сва спајања каблова 
извести у ПВЦ Ø78 разводној кутији на видној 
површини зида. Позиција обухвата 
обележавање трасе водова, дубљење зидова и 
бушење где је то потребно. Ценом обухватити и 
неопходна електрична испитивања као и сав 
ситан неспецифиран материал. Просечна 
дужина каблова је 10 м. Обрачун по комаду. 
Комплет рад и материјал 

31-11 Набавка и полагање безхалогеног 
ватроотпорног кабла типа  N2XH-J пресека 3 x 
1,5 мм²  за инсталацију “противпаник” расвете. 
Кабл се полаже од  RT-S1 i RT-S2до светиљки у 
ходницима И изнад улазних врата, у зиду испод 
малтера до предвиђених “против паник” 
светиљки. Сва спајања каблова извести у ПВЦ 
Ø78 разводној кутији на видној површини зида. 
Позиција обухвата обележавање трасе водова, 
дубљење зидова и бушење где је то потребно. 
Ценом обухватити и неопходна електрична 
испитивања као и сав ситан неспецифиран 
материал. Просечна дужина каблова је 9м. 
Обрачун по комаду. Комплет рад и материјал ком. 3 

  

  
31-12 Набавка и полагање безхалогеног 

ватроотпорног кабла типа  N2XH-Jпресека 3 x 
1,5 мм²  за инсталацију светиљке са 
трансформатором за галванско одвајање и 
прикључницом за апарат за бријање, изнад 
лавабоа у стамбеном делу. Кабл се полаже од  
RT-S1 i RT-S2 до светиљки у зиду испод 
малтера до предвиђених светиљки. Сва спајања 
каблова извести у ПВЦ Ø78 разводној кутији на 
видној површини зида. Позиција обухвата ком. 2 
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обележавање трасе водова, дубљење зидова и 
бушење где је то потребно. Ценом обухватити и 
неопходна електрична испитивања као и сав 
ситан неспецифиран материал. Просечна 
дужина каблова је 8м. Обрачун по комаду. 
Комплет рад и материјал 

31-13 Набавка и полагање проводника типа  P-Y 
пресека 1x6мм²  за инсталацију главног 
изједначавања потенцијала. Проводник се 
полаже од  RT-S1 i RT-S2  до сабирница за 
изједн. потенцијала   PS-49у мокрим чворовима, 
у зиду испод малтера до предвиђених 
сабирница за изједначавање потенцијала  PS-49. 
Водове извести из једног дела без спајања. 
Позиција обухвата обележавање трасе водова, 
дубљење зидова и бушење где је то потребно. 
Ценом обухватити сав ситан неспецифиран 
материал. Просечна дужина проводника је 15м. 
Обрачун по комаду. Комплет рад и материал ком. 2 

  

  
31-14 Набавка и полагање безхалогеног 

ватроотпорног кабла типа  N2XH-Jпресека 5 x 
1,5 мм²  за инсталацију унакрсног прекидача у 
ходнику стамбеног дела објекта. Кабл се полаже 
од  RT-S2 до прекидача, у зиду испод малтера. 
Сва спајања каблова извести у ПВЦ Ø78 
разводној кутији на видној површини зида. 
Позиција обухвата обележавање трасе водова, 
дубљење зидова и бушење где је то потребно. 
Ценом обухватити и неопходна електрична 
испитивања као и сав ситан неспецифиран 
материал. Дужина кабла је 12 м. Обрачун по 
комаду. Комплет рад и материјал ком. 1 
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   31-00        
 

УКУПНО  НАПОЈНИ ВОДОВИ СТАМБЕНОГ 
ДЕЛА: 

   
 

 
  

  
  

  32-00 РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ СТАМБЕНОГ ДЕЛА 
   

  
  

32-01 Испорука и уградња уградне троредне, 
полиестерске разводне табле   RT-S1 од 
изолационих материјала, са провидним вратима 
за смештај 36 модула, на табли се монтира 
следећа опрема 
- 1 ком. 4П 4P-40/300mA - 10kA- AC.. Заштитни 
прекидач диференцијалне струје,четворополни, 
називне струје 40А и струје грешке  300mA, tip 
AC, прекидне моћи 10кА према ЕН60898,  
- 1 ком. 4П-40/30мА-6кА-А- Заштитни прекидач 
диференцијалне струје,четворополни, називне 
струје 40А и струје грешке 30мА, тип А, 
прекидне моћи 6кА према ЕН60898, 
- 1 ком. Уградно звоно за станску таблу, 220В; 
50 Хз  
- 15 ком. 1П, Б16-6кА- Минијатурни заштитни 
прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, 
називне струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне 
моћи 6кА према ЕН60898, 
- 5 ком. 1П, Б10-6кА- Минијатурни заштитни 
прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, 
називне струје 10А, к-ке окидања Б, прекидне 
моћи 6кА према ЕН60898, 
- 4 ком. 1П, Б6-6кА- Минијатурни заштитни ком. 1 
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прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, 
називне струје 6А, к-ке окидања Б, прекидне 
моћи 6кА према ЕН60898, 
Ситан монтажни материјал, бакарне сабирнице, 
бројеви за редне клеме, ДИН шине, ознаке 
елемената. Повезивање елемената према 
пројектној документацији и испитивање веза. 
Све комплет материјал и радна снага. 

32-02 Испорука и уградња уградне троредне, 
полиестерске разводне табле  РТ-С2 од 
изолационих материјала, са провидним вратима 
за смештај 36 модула, на табли се монтира 
следећа опрема 
- 1 ком. 4П-40/300мА - 10кА- АЦ. Заштитни 
прекидач диференцијалне струје,четворополни, 
називне струје 40А и струје грешке 300мА, тип 
АЦ, прекидне моћи 10кА према ЕН60898,  
- 1 ком. 4П- 40/30мА-6кА- АЦ Заштитни 
прекидач диференцијалне струје,четворополни, 
називне струје 40А и струје грешке 30мА, тип 
А, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, 
- 1 ком. Уградно звоно за станску таблу, 220В; 
50 Хз  
- 18 ком. 1П, Б16-6кА- Минијатурни заштитни 
прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, 
називне струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне 
моћи 6кА према ЕН60898, 
- 5 ком. 1П, Б10-6кА- Минијатурни заштитни 
прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, 
називне струје 10А, к-ке окидања Б, прекидне 
моћи 6кА према ЕН60898,- 3 ком. 1П, Б6-6кА- 
Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски 
осигурач, једнополни, називне струје 6А, к-ке ком. 1 
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окидања Б, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, 
Ситан монтажни материјал, бакарне сабирнице, 
бројеви за редне клеме, ДИН шине, ознаке 
елемената.  
Повезивање елемената према пројектној 
документацији и испитивање веза. 
Све комплет материјал и радна снага. 

  32-00 
 

УКУПНО  РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ СТАМБЕНОГ 
ДЕЛА: 

   
 

 
  

  
  

  33-00 ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА - 
СТАМБЕНИ ДЕО 
   

  
  

33-01 Набавка, испорука и уградња надградне  
противпаничне светиљке 1x8W са 1х 
аутономије са пиктограмимиа за обележавање 
правца евакуације сличне типу РИЛУX 
»Сцхнеидер Елецтриц« класе изолованости ИИ. ком. 3 

  

  
33-02 Набавка, испорука и монтажа светиљке, за 

спољну монтажу,на зид, са правом опал куглом  
ПА 150, са компакт флуо извором светлости за 
снаге од 15W, 230 В, у заштити ИП65, које се 
постављају на терасама и испред улаза. ком. 5 

  

  
33-03 Набавка, испорука и монтажа светиљке са флуо 

извором светлости снаге 18 W, сигурносним  
трансформатором и прикључницом без 
заштитног контакта за прикључак апарата за 
бријање, у заштити ИП 45. Светиљка се 
монтира у купатилима ком. 2 
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33-04 Набавка, испорука и монтажа светиљке, за 
унутрашњу монтажу,на плафон, са правом опал 
куглом, са компакт флуо извором светлости за 
снаге од 23W, 230 В, у заштити ИП45, које се 
постављају у мокрим чворовима ком. 1 

  

  
33-05 Набавка, испорука и монтажа светиљке, за 

унутрашњу монтажу,на плафон, са правом опал 
куглом, са компакт флуо извором светлости за 
снаге од 2x20W, 230 В, у заштити ИП45, које се 
постављају у мокрим чворовима ком. 1 

  

  
33-06 Набавка, испорука и монтажа светиљке типа " 

ПЛАФОЊЕРА", са компакт извором светлости 
за снаге од 1x15W, 230 В, у заштити ИП23, које 
се постављају у оставама и ходницима ком. 6 

  

  
33-07 Набавка, испорука и монтажа светиљке типа " 

ПЛАФОЊЕРА", са компакт извором светлости 
за снаге од 1x20W, 230 В, у заштити ИП23, које 
се постављају у оставама и ходницима ком. 2 

  

  
33-08 Набавка, испорука и монтажа светиљке типа " 

ПЛАФОЊЕРА", са компакт извором светлости 
за снаге од 1x7W, 230 В, у заштити ИП23, које 
се постављају у оставама ком. 1 

  

  
33-09 Набавка испорука и уградња Надградне 

светиљке са једним светлосним извором, 
израђена у ЛЕД технологији, предвиђене за 
монтажу на зид или плафон, кружног облика 
пречника 344 мм и дубине 120 мм, за осветљење 
санитарних чворова и ходничких просторија. 
Кућиште светиљке је од композитног 
материјала, оптика од поликарбоната. Боја 
кућишта бела, РАЛ 9010. Протектор од опал УВ 
стабилисаног поликарбоната.Оптика 
симетрична, степен исијавања 120 степени. ком. 2 
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Степен механичке заштите је ИП65, отпорност 
на удар ИК10, док је струјна класа И. Светиљка 
има пусх-ин конектор за лакшу монтажу, без 
отварања светиљки. Светиљка се испоручује у 
комплету са ЛЕД модулима са бојом светлости 
4000К, електронским предспојним уређајима и 
индексом репродукције боје Ра већи од 80. 
Ефикасност светиљке је минимум 67лм/W, а 
укупан иницијални флукс система је 1200лм.  
Укупна максимална снага система је 18W.  
Коефицијент снаге минимум 0,9. Уједначеност 
боје, СДЦМ (0.37, 0.37) мањи од 3. 
Температурни опсег рада светиљки је од -20 до 
+35 степени целзијуса. Светиљка има масу од 
1,65 кг.  
Светиљка треба да је усклађена са европским 
директивама који важе за производе, да има ЦЕ 
знак. Светиљка треба да је усклађена са РоХС 
директивама о ограничењу употребе одређених 
опасних супстанци у електричној и 
електронској опреми.  
Светиљка еквивалентна типу Пхилипс 
ЦореЛине Wаллмоунтед WЛ120В ЛЕД12С/840 
ПСР WХ. 

33-10 Набавка и уградња надградне светиљке 
израђене у ЛЕД технологији предвиђене за 
монтажу на плафон кружног облика пречника 
300x38мм, за осветљење ходника. Светиљка се 
испоручује у комплету са ЛЕД модулима са 
бојом светлости 4200К, електронским 
предспојним 
уређајимаииндексомрепродукцијебоје Ра80. 
Ефикасност мин 67лм/W, укупан флукс система ком. 8 
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је 1752лм.  Укупна снага система је 24W. 

33-00 
 

УКУПНО  ИНСТАЛАЦИЈА РАСВЕТЕ 
СТАМБЕНОГ ДЕЛА: 

   
 

 
  

  
  

34-00 ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ - 
СТАМБЕНИ ДЕО 
   

  
  

34-01 Набавка и уградња монофазне модуларне 2М  
прикључнице, 250В, 16А, ИП20 са  заштитним 
контактом, за уградњу у зид комплет са ПВЦ 
дозном Ø60мм. Слична типу Легранд Мосаиц. 
Позиција обухвата набавку и уградњу 
прикључнице. ком. 27 

  

  
34-02 Набавка и уградња монофазне прикључнице, 

250В, 16А, ИП55 са  заштитним контактом, и 
поклопцем за уградњу у зид комплет са ПВЦ 
дозном Ø60мм. Слична типу Легранд Мосаиц. 
Позиција обухвата набавку и уградњу 
прикључнице. ком. 5 

  

  
34-03 Набавка и уградња трофазне  прикључнице, 

400В, 16А, ИП55 са  заштитним контактом, за 
уградњу у зид комплет са ПВЦ дозном Ø78мм. 
Слична типу Легранд Мосаиц. ком. 2 

  

  
34-04 Набавка и уградња монофазне модуларне 2М  

прикључнице, 250В, 16А, ИП20 са  заштитним 
контактом, за уградњу у зид  у модуларној ПВЦ 
дозни одговарајуће величине. Слична типу 
Легранд Мосаиц. Позиција обухвата набавку и ком. 16 
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уградњу прикључнице. 

34-05 Набавка и уградња монофазне модуларне 1М  
прикључнице, 250В, 16А, ИП20 без заштитног 
контакта, типа "ЕУРО" за уградњу у зид  у 
модуларној ПВЦ дозни одговарајуће величине. 
Слична типу Легранд Мосаиц. Позиција 
обухвата набавку и уградњу прикључнице. ком. 6 

  

  
34-06 Набавка, испорука, монтажа и повезивање 

модуларне галантерије/бела боја. Комплетни 
сетови су следећи:   

  
  

 
Украсни оквир 2М бели 

ком. 23 
  

  
 

Доњи део украсног оквира 2М бели 
ком. 

23 
  

  
 

Носач модула 2М (са шапицама) 
ком. 

23 
  

  
 2М/ Монтажна кутија ПМ2 (за монтажу у пуни 

зид) 
ком. 

7 
  

  
 Монтажна кутија Ø60x40 - низајућа за 

једноструке маске 
ком. 

45 
  

  
 

Украсни оквир 4М бели 
ком. 

13 
  

  
 

Доњи део украсног оквира 4М бели 
ком. 

13 
  

  
 

Носач модула 4М (са шапицама) 
ком. 

13 
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 4М/ Монтажна кутија ПМ4 (за монтажу у пуни 
зид) 

ком. 

13 
  

  
 

Украсни оквир 7М бели 
ком. 

2 
  

  
 

Доњи део украсног оквира 7М бели 
ком. 

2 
  

  
 

Носач модула 7М (са шапицама) 
ком. 

2 
  

  
 7М/ Монтажна кутија ПМ7 (за монтажу у пуни 

зид) 
ком. 

2 
  

  
 Једнополна склопка са типком 1М; 16А/250В са 

индикацијом (вијчана веза) 
ком. 

29 
  

  
 Наизменична склопка са типком 1М; 16А/250В 

(вијчана веза) 
ком. 

14 
  

  
 Тастер звона са типком 1М; 16А/250В, са 

индикацијом (вијчана веза) 
ком. 

2 
  

  
 Унакрсна склопка са типком 2М; 16А/250В 

(вијчана веза) 
ком. 

1 
  

  
 Инсталациони купатилски " КИП " прекидач, 

"Индикатор " 250 В , 16 А , са одговарајућом 
инсталационом кутијом и индикацијом 
укључења бојлера, грејалице и светла 

ком. 

2 

  

  
  34-00 

 
УКУПНО. ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ 

СТАМБЕНОГ ДЕЛА: 
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 35-00 ЗАВРШНИ РАДОВИ ЕЛЕКТРО 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 
   

  
  

35-01 По завршеним радовима на ел. инсталацији  
извођач је дужан да изврши : 
- затварање свих отвора на местима пролаза 
инсталација и регала кроз зидове и плафоне 
- чишћење просторија од смећа и изношење ван 
објекта 
- преда инвеститору сву потребну атестну 
документацију за уграђене материјале и опрему 
- издавање свих потребних упутстава за касније 
одржавање је такодје обавеза изводјача. 

пауш
ално 1 

  

  
35-02 Извршити следећа мерења: мерење отпора 

уземљивача, мерење отпора изолованости 
проводника, мерење отпора петље квара, 
контрола галванских веза металних маса са 
таксативним навођењем мерних тачака, мерење 
осветљења, као и издавање атеста - стручног 
налаза од стране овлашћеног предузећа. 

пауш
ално 1 

  

  
35-03 Испитивање термовизијском камером ел. 

инсталације под оптерећењем са сачињавањем 
техничког извештаја. пауш 1 

  
  

35-04 Израда пројекта изведеног објекта у три 
примерка са овером од стране назорног органа. ком 1 

  
  

35-00 
 

УКУПНО  ЗАВРШНИ РАДОВИ ЕЛЕКТРО 
ИНСТАЛАЦИЈЕ: 
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ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

  
  

  
 РАДОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊУ ТК И 

СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
Овим предмером предвиђена је набавка, 
транспорт и испорука опреме и свог потребног 
материјала, њихово уграђивање, испитивање и 
пуштање у пробни рад. Извођач је дужан да 
радове изврши у свему према приложеном 
техничком опису, техничким условима, 
предмеру и предрачуну и цртежима, да пре 
почетка радова добро проучи пројекат и да на 
време упозори на евентуална одступања од 
постојећих прописа и неусклађености делова 
пројекта. 
Овим предмером предвиђа се испорука све 
опреме и материјала наведених у позицијама и 
свог ситног  неспецифицираног материјала 
потребног за комплетну израду, уграђивање, 
испитивање и пуштање у рад, као и довођење у 
исправно-првобитно стање свих места 
оштећених на већ изведеним радовима. У цену 
се урачунава цена свог наведеног материјала у 
позицијама и сав ситан неспецифицирани 
материјал, транспорт и цена радне снаге и сви 
порези и доприноси на материјал и рад. Цена 
укључује и израду све евентуално потребне 
радионичке документације, испитивање и 
пуштање у исправан рад свих елемената 
инсталација наведених у позицијама, као и 
издавање потребних атеста и сертификата, а 
према следећој структури јединичне цене:     
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а. Јединична цена "испоруке" обухвата цену 
опреме и/или материјала франко фабрика 
Произвођача или место куповине, а додатно 
садржи: 
    - Транспорт и осигурање до градилишта, 
    - Специјалну опрему и алат за погон и 
одржавање производње опреме, 
      уколико такве има, са упутствима за 
употребу, 
    - Паковање и заштита опреме и/или 
материјала, 
    - Документацију опреме и/или материјала 
(атести, цртежи, спискови резервних и 
брзохабајућих делова, списак алата за 
одржавање, потребни описи, радионичка 
документација уколико је опрема нестандардна, 
разна  упутства за монтажу, руковање и 
одржавање, итд.).  
  б. Јединична цена "монтаже" обухвата све 
остало што није садржано у цени "испорука", 
односно сав рад механизације и радне снаге, 
укључујући све припремно-завршне радове и 
остало.  
 Наведени типови и произвођачи појединих 
делова опреме или инсталационог материјала 
дати су као ближи податак и нису обавезни. 
Извођач може уградити и другу опрему односно 
материјал, али под условом да та опрема буде 
истог или вишег квалитета, да има исте 
техничке и конструктивне карактеристике као и 
наведена опрема , што потврђује и оверава 
стручно лице инвеститора - надзорни орган. 
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  36-00 ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ ТК 
ИНСТАЛАЦИЈА   

  
  

  36-01 Демонтажа и развезивање на оба краја, 
постојећих СКС кабловских прикључних водова 
за напајањепостојеће тт инсталације 

пауш
ал 1 

  
  

36-02   Демонтажа свих постојећих телефонских и 
рачунарских утичница са развезивањем на оба 
краја и демонтажу са умртвљењем каблова ТК 
инсталације. Комплетни радови. 

пауш
ал 1 

  

  
   36-00 

 
УКУПНО  ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ ТК  

ИНСТАЛАЦИЈА: 
   

 
 

  
  

  
37-00 

КОМАНДНИ "RACK" ОРМАН 
  

  
  

37-01 Испорука и уградња Назидног 19" рацк ормана 
висине 12ХУ, димензија 635x600x495мм , са 
стакленим вратима и кључем. Унутар ормана 
треба да је извршено међусобно повезивање 
свих металних делова ради изједначења 
потенцијала у орману. Орман треба да буде 
прописно уземљен на најближи сабирник за 
изједначавање потенцијала. Орман сличан типу 
SCHRACK DW126050--. У орман се монтира 
следећа опрема: 
- 1 ком. Вентилаторски панел са два 
вентилатора и термостатом, за уградњу у 
назидни орман, сличан типу SCHRACK 
DLT24802--2 ком. Фиксна полица 19", 1ХУ, 
носивости 15 кг, слична типу SCHRACK ком 1 
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DFS14825-C- 3 ком. Носач каблова за 
хоризонтално водјење каблова, патцх гуиде, са 5 
мањих прстенова, 19", 1ХУ, слично типу 
SCHRACK DBS14805---; 
- 1 ком. Носач каблова, прстен, за вертикално 
водјење каблова, 40x40, слично типу SCHRACK 
DBKO4040-- 
 -1 ком. Патцх панел 19"/1У са 25 RJ-45 кат. 3, 
телефонски /  ISDN, држач каблова са задње 
стране, Кроне LSA реглете (фиксни портови);  
 

 37-00 
 УКУПНО  КОМАНДНИ "RACK" ОРМАН: 

   
 

 
  

  
  

 38-00 ИНСТАЛАЦИЈА СТРУКТУРНОГ 
КАБЛИРАЊА ТК ИНСТАЛАЦИЈА   

  
  

38-01 Испорука и уградња инсталационих каблова 
типа У/УТП, Цат.6, 4x2xАWГ23, 300МХз, са 
омотачем без халогених елемената (ЛС0Х), 
РоХС, за израду прикључних места- рачунарске 
мреже.  
За терминирање каблова хоринзонталне 
кабловске инсталације предвиђене су РЈ-45 
утичнице категорије 6, према међународном 
стандарду ИЕЦ 60603-7З. просечне дужине 
каблова су 18м. Инсталација се изводи испод 
малтера кроз ребраста црева. Рачуна се са 
монтажом кабла на оба краја.  ком 14 
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38-02 Набавка, испорука и монтажа Комплета 
предвиђеног за уградњу у парапетни развод који 
се састоји од: 
- 2 ком. Једнострука рачунарска утичница РЈ45 
цат.6 СТП, оклопљена, АЛБ45346Н, тип 
Алтира, "Сцхнеидер Елецтриц" 
- 3 ком. Сигурносни клип за заштиту 
прикључница при великим вучним силама, боја 
бела РАЛ9010, ИСМ10906, тип ОптиЛине 45, 
"Schneider Electric" м 7 

  

  
38-03 Проводника типа ПП00-Y пресека 1x6мм²  за 

инсталацију главног изједначавања потенцијала. 
Проводник се полаже од командног "RACK" 
ормана до сабирнице за изједн. потенцијала 
GSIP, у зиду испод малтера до предвиђене 
главне сабирнице за изједначавање потенцијала. 
Вод извести из једног дела без спајања. 
Позиција обухвата обележавање трасе водова, 
дубљење зидова и бушење где је то потребно. 
Ценом обухватити сав ситан неспецифиран 
материал. Просечна дужина проводника је 15м. 
Обрачун по комаду. Комплет рад и материал ком 1 

  

  
   38-00 

 
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА СТРУКТУРНОГ 

КАБЛИРАЊ ТК ИНСТАЛАЦИЈА: 
   

 
 

  
  

  
39-00 

ТЕЛЕФОНСКА  ИНСТАЛАЦИЈА 
  

  
  

39-01 
Набавка, испорука и монтажа 
новопројектованог прикључног    телефонског ком 1 
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ормана ПТТ у приземљу улаза типа ИТО-И са 2 
КРОНЕ реглете. Све комплет материјал и радна 
снага. 

39-02 Проводник типа ПП00-Y пресека 1x6мм²  за 
инсталацију главног изједначавања потенцијала. 
Проводник се полаже од командног "РАЦК" 
ормана до сабирнице за изједн. потенцијала 
ГСИП, у зиду испод малтера. Вод извести из 
једног дела без спајања. Позиција обухвата 
обележавање трасе водова, дубљење зидова и 
бушење где је то потребно. Ценом обухватити 
сав ситан неспецифиран материал. Просечна 
дужина проводника је 15м. Обрачун по комаду. 
Комплет рад и материал ком 1 

  

  
39-03 Набавка материјала и израда ПТТ инсталација 

телефона у стамбеном делу објекта каблом 
Иy(Ст)y 2x2x0,6 мм у ПВЦ цреву Ø16 мм, у 
зиду испод малтера ауз претходно штемовање 
зида у степенишном и ходничком простору до 
разводних кутија и тт прикључница. У првој 
фази извести цевну инсталацију постављањем 
ПВЦ цеви у зиду испод малтера, а у другој 
фази, извести инсталацију телефона увлачењем 
водова назначеног типа Рачуна се по дужном 
метру кабла са ПВЦ цревом.(м) м 50 

  

  
39-04 Телефонска прикључница, 1М; РЈ-12 6/4; 623К 

ком 4 
  

  
 
39-00  

ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА УКУПНО:   
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40-00 ЗАВРШНИ РАДОВИ ТК ИНСТАЛАЦИЈА 
  

  
  

40-01 Испитивање изведене инсталације рачунарске 
мреже са мерењем и категоризацијом исте. 

пауш 1 
  

  
40-02 Завршна електрична мерења ( преглед 

изведених инсталација, испитивање на кратак 
спок, прекид, отпор изолације, преслушавање) пауш 1 

  
  

40-03 Израда пројекта изведеног објекта у три 
штампана примерка са овером од стране 
надзорног органа и одговорног извођача ТК 
инсталација пауш 1 

  

  
40-00 

 

УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ ТК 
ИНСТАЛАЦИЈА: 

Напомена: Активна опрема у RACK орману је 
обавеза инвеститора   

 
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

      

41-00 

Демонтажа и изношење постојећих ливених 
чланкастих радијатора на спрату и у приземљу 
и одвожење на депонију  на удаљености до 5км. 

ком. 
21 

  
  

41-01 

Демонтажа и изношење цевне мреже и арматуре 
на спрату, у приземљу и котларници и 
одвожење на депонију на удаљености до 5км. 

пауш. 
1 

  
  

41-00   

УКУПНО ДЕМОНТАЖА МАШИНСКИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА: 
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42-00  Грејна  тела   
  

  
42-01 Набавка, испорука и уградња алуминијумских 

чланкастих радијатора типа "ORION" Липовица 
са редукцијским спојницама 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. ORION 
tip 600 / 95 

   
 
 
 
 
ком 

21821218 
 
 
 
 
218 

  

  
42-02 Набавка, испорука и уградња конзола за 

ношење алуминијумских радијатора са 
одбојником. 

гар. 25 
  

  
42-03 Набавка, испорука и уградња термостатских 

сетова (радијаторски вентил + термо глава), са 
двоструком регулацијом, произвођач "HERZ" 
или одговарајући, комплетно са израдом веза за 
грејна тела према SRPS M. C5.010 и SRPS M. 
C5.525  величине DN 15 ( ½ “). 

ком. 25 

  

  
42-04 Набавка, испорука и уградња угаоних 

радијаторских затварајућих навијака са 
двоструком регулацијом, произвођач "HERZ" 
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. 25 

  

  
42-05 Набавка, испорука и уградња радијаторских 

одваздушних славина за кључ величине DN 15 ( 
½ “) 

ком. 25 
  

  
42-06 Набавка, испорука и уградња лоптастих славина 

за пуњење и пражњење са поклопцем и 
ланчићем величине DN 15 ( ½ “) 

ком. 25 
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42-07 Набавка, испорука и уградња аутоматских 
одзрачних лончића називне величине DN 15 ( ½ 
“). 

ком. 8 
  

  
42-08 Набавка, испорука и уградња "slip on-off" клима 

уређаја (спољашња и унутрашња јединица) тип 
"GWH 12 NB-K3NNA", модел "Bee Premium 
White" производ "GREE" или одговарајући. 
Карактеристике климе: Капацитет грејања 
11000BTU, енергетски разред А,  COP 3.61, 
капацитет хлађења 12000BTU, енергетски 
разред А, COP 3.21, расхладно средство R410A. 

ком. 5 

  

  
42-00  УКУПНО ГРЕЈНА ТЕЛА 

  
 
 
43-00 Цевна  мрежа и фитинг   

  
  

 
   

  
  

43-01 Набавка, испорука и уградња 
хидроиспитаних шавних цеви за грејање 
притиска до 6 бара према SPRS EN 
10220:2005 следећих димензија:  

 

 
  

  

Ф 42,4 x 2,8 mm (5/4") у шипци m 18 
Ф 33,7 x 2,6 mm (1") у шипци m 150 
Ф 26,9 x 2,6 mm (3/4") у шипци m 132 
Ф 21,3 x 2,0 mm (1/2") у шипци 
 

m 
162 

43-02 Фитинг-фазонски комади за спајање цеви 
(лукови, колена, Т комади, рачве, шелне, 
носачи, конзоле, редуцири, спојнице, 
заобилазни лукови, розетне и остало), 
материјал за међусобно спајање  цеви и 

  

0,6   
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спајање са осталим елементима 
инсталације. Обрачунава се  60 % од цене 
цеви (Позиција 43-01). 

43-03 Набавка, испорука и уградња разделника и 
сабирника дименизија Ф76,1х2,8х500mm 
од челичних црних цеви. 

ком. 
2   

  
43-04 Чишћење и бојење цевне мреже у објекту 

бојом отпорном на повишене температуре 
у два премаза. 

m 
456   

  
43-05 Набавка, испорука и уградња антифриза за 

централно грејање на бази моноетилен 
гликола за мешање са грејним флуидом у 
одговарајућем односу. 

лит. 110   

  
43-00  

УКУПНО ЦЕВНА МРЕЖА И ФИТИНГ 
  

44-00 Мрежна арматура и котао 
   

  
  

44-01 Набавка, испорука и уградња запорног 
вентила DN32 PN6   

ком. 
9   

  
44-02 Набавка, испорука и уградња запорног 

вентила DN25 PN6 
ком. 

10   
  

44-03 Набавка, испорука и уградња хватача 
нечистоће коси DN32 PN6. 

ком. 
1   

  
44-04 Набавка, испорука и уградња косих 

балансних вентила типа "Stromax-4017M" 
DN25 PN6, произвођач "HERZ" или 
одговарајући. 

ком. 

4   

  
44-05 Набавка, испорука и уградња 

термоманометра опсега                  0-
ком. 

10   
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10мVС; 0-1200C 

44-06 Набавка, испорука, уградња и пуштање у 
рад котла на пелет "TKЕ 50“ – снаге од 48 
до 52kw, произвођач "PODVIS KBC"  
Књажевац  или одговарајући у комплету са 
силосом од 190 литара, гориоником "B-
MAXessential" снаге од 30-50kW и 
аутоматиом у регулацију рада котла. 

ком. 1   

  
44-07 Набавка, испорука и уградња трокраког 

мешног вентила DN20; PN6, произвођач 
"HERZ" или одговарајући. Карактеристике 
мешног вентила: називни пречник DN20, 
притискак PN6, температура флуида 10-
1100C,Kvs=3,5м3/h. 

ком. 1   

  
44-08 Набавка, испорука и уградња 

циркулационе пумпе са фреквентном 
регулацијом "GRUDFOS ALPHA 2 20-50 
130" са холендерима или одговарајућa. 
Карактеристике пумпе су: уградбена 
дужина 130mm, максимални напор пумпе 
50dm, масени  проток пумпе 1,7m3/h, снага 
пумпе до 5-45W, напон 230v, 50Hz, IP 42 
заштита. 

ком. 2   

  
44-09 Набавка, испорука и уградња 

циркулационе пумпе са фреквентном 
регулацијом "GRUDFOS ALPHA 2 20-20 
130" са холендерима или одговарајућa. 
Карактеристике пумпе су: уградбена 
дужина 130mm, максимални напор пумпе 
20dm, масени  проток пумпе 0,693m3/h, 
снага пумпе до 5-45W, напон 230v, 50Hz, 

ком. 1   
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IP 42 заштита. 

44-10 Набавка, испорука и уградња челичне 
експанзионе посуде  са гуменом 
мембраном запремине V=50 литара тип 
"SM50" произвођач "Заваривач" или 
оговарајућа. 

ком. 1   

  
44-11 Набавка, испорука и уградња чeличног 

акумулатора топле воде запремине 500 
литара са изолацијом од полиуретана 
дебљине 50мм, радни притисак 3 бара, са 
мешним вентилом  DN32мм, са 
сигурносним вентилом, спољним 
термоиндикатором, прикључцима за улаз 
излаз воде, отвором за чишћење 
произвођач "PODVIS KBC"  Књажевац 
или одговарајући. Димензије акумулатора 
топлоте Ф850х1670мм. 

ком. 1   

  
44-12 Набавка, испорука и уградња вентила 

сигурности DN20; PN6 ком. 1   
  

44-13 Чишћење, санација и довођење зиданог 
димњака висине 8 метра у исправно стање. ком. 1   

  
44-14 Набавка, испорука и уградња челичне 

димњаче дужине 2000mm са 2 (два) угаона 
комада од 900 називног пречника ф200mm. 

пауш. 1   
  

44-15 Чишћење пламених цеви и комора 
постојећег котла од чађи и нечистоћа 
механички и хемијски (детерџентом и 
водом под притиском) и конзервација 
котла заштитом пламених цеви и комора 
од корозије слојем моторног уља од стране 

ком. 1   
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стручних лица. Одлагање котла на 
локацију (до 5км удаљености) по договору 
са инвеститором. 

44-16 Набавка, испорука и уградња 
алуминијумских противкишних покретник 
жалузина димензија 400х600mm које се 
уграђују у постојећим вратима котларнице 
и на зиду 250х300mm на 200mm од 
плафона ради вентилације котларнице. 

ком. 2   

  
44-00  

МРЕЖНА АРМАТУРА И КОТАО УКУПНО: 
  

45-00  Припремно – завршни радови 
машинских инсталација 
   

  
  

45-01 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 
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  0,06 
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- коначни обрачун по добијању употребне 
дозволе 
ИСПИРАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ и израда 
записника о испирању са потписима 
одговорних лица. 
Узима се 6% од свих позиција у 
машинским инсталацијама. 
 

45-00 
 

 
УКУПНО ПРИПРЕМНО – ЗАВРШНИ 

РАДОВИ МИ   
46-00 Извођење радова МАШИНСКЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 
   

  
  

46-01 Ситни грађевински радови на вођењу 
цеви. 

паушално 1 
  

  
46-02 Пратећи електро радови (повезивање 

циркулационих пумпи, горионика на 
пелет, изједначавање потенцијала и др.). 

паушално 1 
  

  
    

  
  

47-00 СТАБИЛНИ СИСТЕМ ДОЈАВЕ 
ПОЖАРА   

  
  

47-01 Набавка, испорука, монтажа и повезивање 
адресабилне микропроцесорски управљане 
модуларне централе за аутоматску 
сигнализацију пожара, 1 адресабилна 
петља (маx. 2), маx. 250 адресабилних 
елемената по петљи, маx. 16 зона, 4x40 
карактера дисплеј, управљање системом 
кроз меније који су заштићени шифром, 3 кпл 1 

  

  



_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (47/2018) | 197 од 225 

улазна модула, 4 програмибилна релеја и 7 
мониторисаних релеја, интерфејси: 
ТЦП/ИП, РС485, меморија за 10000 
догађаја, параметризација, калибрација, 
адресирање и програмирање помоћу 
софтвера, могућност прикључења 
екстерног штампача, могућност графичког 
надзирања и управљања системом на 
рачунару и могућност интеграције са 
осталим системима техничке заштите као 
и надзор и управљање над њима на истом 
рачунару коришћењем посебног софтвера, 
могућност умрежавања са другим 
централама (маx. 31 централа у једној 
мрежи),  
1 акумулаторске батерија 12Vdc/14Ah i 
dodatno napajanje 24 V DC/1 A. Oprema 
poseduje EN 54-2/4 i SRPS EN 60896-
21:2010 i SRPS EN 60896-22:2010 исправу. 

47-02 Набавка, испорука, монтажа и повезивање 
аутоматског адресабилног оптичког  
јављача пожара, интегрисан изолатор 
петље, аутоматска адаптација на услове 
околине, интегрисан бројач догађаја 
(аларми, грешке, време рада). Стандардно 
подножје за аутоматски адресабилни 
јављач пожара. Стандардна плочица за 
означавање за аутоматски адресабилни 
јављач пожара. Опрема поседује  EN  54-7 
исправу. 

ком 10 
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47-03 Набавка, испорука, монтажа и повезивање 
аутоматског адресабилног термицког 
јављача пожара, интегрисан изолатор 
петље, аутоматска адаптација на услове 
околине, интегрисан бројач догађаја 
(аларми, грешке, време рада). Стандардно 
подножје за аутоматски адресабилни 
јављач пожара. Стандардна плочица за 
означавање за аутоматски адресабилни 
јављач пожара. Опрема поседује  EN  54-7 
исправу. 

ком 2 

  

  
47-04 Набавка, испорука, монтажа и повезивање 

ручног адресабилног јављача пожара, 
интегрисан изолатор петље. Кућиште 
ручног адресабилног јављача пожара, 
црвено. Опрема поседује  EN  54-11 
исправу. ком 3 

  

  
47-05 Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje 

alarmne sirene, 32 programabilna tona, jačina 
105 dB/1m, crvena. Oprema poseduje EN54 - 
3 ispravu. kom 3 

  

  
47-06 Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje 

ulazno/izlaznog modula sa 2 ulaza i 2 izlazna 
relea, kućište za nazidnu montažu sa 
dodatnim baterijskim napajanjem 
24Vdc/2x7Ah. Oprema poseduje EN 54-18 
ispravu. kom 1 

  

  
47-07 Isporuka materijala, postavљање и монтажа 

кабла типа Ј-Х(Ст)Х 2x2x0,8 мм2 за 
повезивање елемената у детекторску 
петљу. Кабал се поставља у безхалогеним 
инсталационим цевима. м 150 
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47-08 Испорука материјала, постављање и 
монтажа кабла типа ЈЕ-Х(Ст)Х ФЕ180Е30 
2x2x0,8 мм2 за повезивање елемената 
алармне линије. Кабал се поставља испод 
малтера или надзидно обујмицама Е30 у 
спустеном плафону. Сви елементи трасе 
поседују исправу на испитивање према 
ДИН ВДЕ 0472 део 814 и ДИН 4102 Т12 
стандарду. м 50 

  

  
47-09 Ситан потросни материјал. 

пауш 1 
  

  
47-10 Програмирање, подешавање, 

функционално испитивање у складу са 
СРПС ИЕЦ 60364-6, пуштање у рад, обука 
корисника, испорука корисничких 
упутстава. Функционално испитивање 
обавља правно лице које поседује ресење 
МУП Р.Србије Сектор за ванредне 
ситуације за послове унапредјења застите 
од позара. пауш 1 

  

  
47-00 

 УКУПНО СТАБИЛНИ СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА 
АУТОМАТСКА ДЕТЕКЦИЈА ПОЖАРА:   

 
 

   
 Електроенергетске инсталације за 

постројење за повишење притиска – 
инсталације за хидрантску мрежу   

  
  

 Овим Предмером предвиђа се испорука 
опреме и  материјала наведених у 
позицијама као и свог ситног 
неспецифицираног материјала потребног   
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за комплетну израду и монтажу, како је то 
наведено у појединим позицијама, 
испитивање и пуштање у исправан рад као 
и довођење у исправно-првобитно стање 
свих оштећених места на већ наведеним 
радовима и конструкцијама. Сав 
употребљени материјал мора бити од 
првокласног квалитета и одговарати 
стандардима. Сви радови морају бити 
изведени са стручном радном снагом, а у 
потпуности према југословенским 
техничким прописима важећим за 
предметне врсте радова. 
а) Јединачна цена "испоруке" обухвата 
цену опремеи/или материјала франко 
фабрика произвођача или место куповине, 
а додатно садржи:       
 - Транспорт и осигурање до градилишта          
 - Специјалну опрему и алат за погон и 
одржавање опреме, уколико такве има, са 
упуствима за употребу                                                        
 - Паковање и заштита опреме и/или 
материјала      
 - Документација опреме и/или материјала 
(атести, цртежи,упуства за монтажу, 
руковање и одржавање итд.)  
б) Јединачна цена "монтаже" обухвата све 
остало што није садржано у цени 
"испорука", односно сав рад механизације 
и радне снаге, укључујући све припремно-
завршне радове и остало. 
  Наведени  типови и произвођачи 
појединих делова опреме и/или материјала 
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нису обавезни. Извођач може уградити и 
другу опремуи/или материја али под 
условом да има исте електротехничке и 
конструктивне карактеристике као 
наведени, а што потврђује и оверава 
стручно лице - надзорни орган. 

  
  

  
  

48-00 НАПАЈАЊЕ 
  

  
  

48-01 Напојни вод НН СКС X00-А 4x16мм2 од 
стуба НН до објекта ,односно до АТС у 
објекту амбуланте. 
Вод се поставља дуж стуба НН у САПА 
цреву од прикључних ФИДОС клема до 
ИМО и од ИМО до стезаљке за затезно 
прихватање на стубу НН,као и од стезаљке 
за затезно прихватање на објекту до 
ПКПК. 
Рачуна се комплет постављање и 
повезивање вода са кабловским прибором М 45 

  

  
48-02 Напојни кабл од АТС до РО-Х и од ДЕА 

до АТС 
N2XH-J 5x4mm2 .Каблови се постављају 
делимично испод малтера по зиду објекта 
амбуланте а делимично у кабловском рову 
од објекта до шахта постројења. М 25 

  

  
 48-03 Напојни кабл, од РО-Х до ХП и од и то  

N2XH-J 5x4mm2 , испод малтера по зиду 
објекта шахта 
 М 5 
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48-00 

 УКУПНО НАПАЈАЊЕ:   
 

   
  

  
 

49-00 
РАЗВОДНИ ОРМАНИ    

  
  

49-01 Набавка,испорука и уградња ормана ИМО 
од полиестера, 
са кључем и бравом,дим. 
625x325x235мм,израђен  
према једнополној шеми,која садржи:   

  

  
 

аутоматски осигурач-лимитатор,типа "Ц" 
16А ком.  3 

  
  

 Трофазно двотарифно бројило,са  DLMS -
ом и интегрисаним уклопним часовником 
2x230/400В,10-60А ком.  1 

  
  

 

остали ситан материјал пауш.  1 
  

  
 Орман се поставља на стубу НН ,према 

Условима надлежне електродистрибутивне 
организације кпл. 1 

  
  

 49-02 Набавка,испорука и уградња ормана РО-Х 
од полиестера, 
са кључем и бравом,дим. 
400x400x200мм,израђен    

  

  
 

према једнополној семи,који садржи:   
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Прекидач гребенасти 4Г-40-у на вратима 
ормана ком. 1 

  
  

 
аутоматски осигурач-лимитатор,типа "Ц" 
10А ком. 3 

  
  

 

Заштитна струјна склопка ЗУДС 40/0,5А/А ком. 1 
  

  
 

1ф ОГ прикључница,ИП54,на боку 
ормана,комплет ожичена и повезана ком. 1 

  
  

 

остали ситан материјал кпл. 1 
  

  
 

   
  

  
  
 49-00 

 УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ :        
 

   
  

  

  50-00 

 
ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ АГРЕГАТ 

  
  

  
 ДЕА ,сл.типу: 

  
  

  
50-01 НАгрегат Ломбардини Фласх 70 ДИ 

ТИП АГРЕГАТА 
Модел агрегата : ФЛАСХ 70 ДИ 
Снага ЛТП : 7 КВА 
Снага ЦОП: 5,6 Кw 
Напон : 400 В ком 1 
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Фреквенција : 50 Хз 
Струја : 14 А 
Фактор снаге : 1 цос 
Број фаза : 3 

50-02 

Израда темеља за ДЕА .Темељ је од 
армираног бетона дим.1,5x1м,за тежину 
агрегата од 150кг. кпл 1 

  
  

50-03 

АТС преклопна аутоматика за аутоматско 
пребацивање напона мрежа-агрегат и за 
номиналну струју од 25А кпл 1 

  
  

 
50-00  

УКУПНО ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ АГРЕГАТ:   
 

 
  

  
  

 
51-00 

                                                                 
ЗАВРШНА МЕРЕЊА   

  
  

 
51-01 

Обезбеђење стручног налаза о испитивању 
ел.инсталација од овлашћене 
организације,пуштање у рад система 
вентилације кпл. 1 

  

  
 

   
  

  
 

52-00 УЗЕМЉИВАЧ и ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ 
ПОТЕНЦИЈАЛА   

  
  

 
52-01 

Темељни уземљивач од траке П25x4 са 
варењем за арматуру темеља на свака 2м 
,зводом за СИП и сабирницом СИП од 
траке П25x4мм кпл 1 
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52-02 

Проводник за изједнацење потенцијала и 
то: 
П/Ф-Y 1x6мм2са одговарајућим Цу 
папучицама на оба краја,дужине 2м за 
уземљење постројења за повећање 
притиска,ДЕА,заштитно уземљење ормана 
РО-Х и металних маса цевовода ком 4 

  

  

52-03 

Варење траке П25x4 за фиксне металне 
масе И заштитом завареном споја 
основном бојом 

ком 2 
  

  
 

52-04 
-Настављање траке на неопходним 
местима комадом за спајање  трака ЈУС 
Н.Б4.936/ИИИ. ком 10 

  
  

 
52-00                                                                           УКУПНО  УЗЕМЉИВАЧ и ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ 

ПОТЕНЦИЈАЛА:   
 

 
  

  
  

 
53-00 

Предмер и предрачун опреме и 
средстава за заштиту од пожара 
   

  
  

 
53-01 

Апарати за почетно гашење пожара 

  
  

  
 

53-02 
Апарати за почетно гашење пожара тип С-
9 који су усаглашени са стандардом СРПС 
З.Ц2.035 ("Службени лист СФРЈ" број 
68/80) ком. 6,00 

  

  
 

53-03 
Апарати за почетно гашење пожара тип 
ЦО2-5 који су усаглашени са стандардом 
СРПС З.Ц2.040 ("Службени лист СФРЈ" 
број 68/80) ком. 2,00 
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53-00 

 УКУПНО ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД 
ПОЖАРА: 

    
  

  
  

  
54-00 Табле упозорења 

    
  

  
54-01 Табле упозорења 

ком. 16,00 
  

  
 
 54-00 

 
  УКУПНО ТАБЛЕ УПОЗОРЕЊА: 

    
  

  
  

  
 Напомена:  Предмером  нису обухваћене 

поједине ставке које су предмет главног 
пројекта заштите од пожара (хидрантска 
мрежа, паник расвета, громобранска 
инсталација, материја итд). Тако да је 
потребно да сви елменти кострукција, 
опреме, инсталација и уређаја за које је 
постављен технички захтев овим 
пројектом буду саставни део предмера 
радова главних пројекта које обрађују.    
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 ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
   

  
  

01-00 ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ 
      

  02-00 ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ 
  

  
  

03-00 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
  

  
  

04-00 СТОЛАРСКИ РАДОВИ 
  

  
  

05-00 БРАВАРСКИ РАДОВИ 
  

  
  

  06-00 
 
РАДОВИ НА ИЗРАДИ ФАСАДЕ 

  
  

  

07-00 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
  

  
  

08-00 РАДОВИ НА ИЗРАДИ КРОВА 
  

  
  

09-00 ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
  

  
  

10-00 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ 
  

  
  

11-00 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 
  

  
  

12-00 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 
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13-00 АГ РАЗНИ РАДОВИ 
  

  
  

14-00 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ-ВиК 
  

  
  

15-00  ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ - ВиК 
  

  
  

16-00 ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА 
МРЕЖА   

  
  

17-00 САНИТАРИЈЕ И САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ 
  

  
  

18-00 ХИДРАНТСКА МРЕЖА: 
  

  
  

19-00 ЗАВРШНИ РАДОВИ В и К:  
   

  
  

20-00 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ- септичка јама: 
  

  
  

21-00 БЕТОНСКИ РАДОВИ-септичка јама:  
   

  
  

22-00 АРМИРАЧКИ РАДОВИ - септичка 
јама:    

  
  

23-00 РАЗНИ  РАДОВИ- септичка јама: 
  

  
  

24-00 
ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ 
ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА: 
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25-00 НАПАЈАЊЕ ОБЈЕКТА: 
  

  
  

26-00 НАПОЈНИ ВОДОВИ: 
  

  
  

   
  27-00 

РАЗВОДНИ ОРМАНИ И РАЗВОДНЕ 
ТАБЛЕ:   

  
  

 
  28-00 ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА 

  
  

  
 
  29-00 

ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ 
   

  
  

30-00 ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И 
УЗЕМЉЕЊЕ:   

  
  

 
  31-00 

НАПОЈНИ ВОДОВИ - СТАМБЕНИ 
ДЕО: 
   

  
  

   
  32-00 

РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ СТАМБЕНОГ 
ДЕЛА: 
   

  
  

   
  33-00 

ИНСТАЛАЦИЈА РАСВЕТЕ - 
СТАМБЕНИ ДЕО: 
   

  
  

 
  34-00 

ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ - 
СТАМБЕНИ ДЕО: 
   

  
  

  
  35-00 

ЗАВРШНИ РАДОВИ ЕЛЕКТРО 
ИНСТАЛАЦИЈЕ: 
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36-00 

РАДОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊУ ТК И 
СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ ТК 
ИНСТАЛАЦИЈА: 
   

  

  
 
  37-00 КОМАНДНИ "RACK" ОРМАН: 

  
  

  
  
  38-00 

ИНСТАЛАЦИЈА СТРУКТУРНОГ 
КАБЛИРАЊА ТК ИНСТАЛАЦИЈА:    

  
  

 
  39-00 ТЕЛЕФОНСКА  ИНСТАЛАЦИЈА 

  
  

  

40-00 ЗАВРШНИ РАДОВИ ТК 
ИНСТАЛАЦИЈА   

  
  

41-00 ДЕМОНТАЖА МАШИНСКИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА   

  
  

   42-00 ГРЕЈНА ТЕЛА МИ   
  

  
 
 
  43-00 ЦЕВНА МРЕЖА И ФИТИНГ МИ   

  
  

 
  44-00 

МРЕЖНА АРМАТУРА И КОТАО 
   

  
  

 
  45-00 

 ПРИПРЕМНО – ЗАВРШНИ РАДОВИ 
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
   

  
  

 
  46-00 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА МАШИНСКИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА 
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  47-00 

СТАБИЛНИ СИСТЕМ ДОЈАВЕ 
ПОЖАРА – АУТОМАТСКА 
ДЕТЕКЦИЈА ПОЖАРА   

  
  

  48-00 

Електроенергетске инсталације за 
постројење за повишење притиска – 
инсталације за хидрантску мрежу 
НАПАЈАЊЕ   

  

  
 

49-00 
РАЗВОДНИ ОРМАНИ    

  
  

  50-00 

 
ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ АГРЕГАТ 

  
  

  
 
51-00 

                                                                 
ЗАВРШНА МЕРЕЊА   

  
  

 
52-00 УЗЕМЉИВАЧ и ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ 

ПОТЕНЦИЈАЛА   
  

  
 

53-00 
ОПРЕМА И  СРЕДСТАВА ЗА 
ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА 
   

  
  

 
 54-00 

ТАБЛЕ УПОЗОРЕЊА 
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ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА:  
 

АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ: 01-00 – 13-00   
  
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА: 14-00 – 23-00  
  
ЕЛЕКТРО РАДОВИ: 24-00 – 35-00  
  
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ: 36-00 – 40-00  
  
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ: 41-00 – 46-00  
  
 ДОЈАВА ПОЖАРА И ППЗ: 47-00 – 54-00  

 
 
 

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. 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
III. у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
IV. у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
V. у колони 6. 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. 

VI. у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити 
јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену 
предмета набавке са ПДВ-ом. 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ 

 
 

Редни 
број 

Опис радова Материјал/опрема и 
захтевани 

критеријуми 

Произвођачи Модел 

04-01 Спољашња 
столарија-прозори 
Набавка и уградња 
прозора  од 
петокоморних PVC 
профила застакљених 
термо стаклом 
нискоемисионим и 
пуњеним аргоном 
4+15+4мм у челичном 
нерђајућем раму са 
заптивањем ЕПДМ 
гумом по шеми 
столарије и детаљима. 
Укупни коефицијент 
пролаза топлоте кроз 
прозор мора  бити 
мањи или једнак 1,5 
W/m2K. Мере отвора 
узети након 
демонтаже постојећих 
прозораи по њима 
израдити нова од PVC 
профила. У складу са 
упутством надзорног 
органа приликом 
уградње извршити 
анкерисање елемената 
у зидове. Приликом 
уградње 
термоизолације на 
шпалетнама 
неопходно је да се 
види профил елемента 
у пуној ширини. Пре 
уградње доставити 
све неопходне атесте.  

минималне захтеване 
карактеристике: 
-Укупни коефицијент 
пролаза топлоте кроз 
прозор мора  бити 
мањи или једнак 1,5 
W/m2K. Уколико се 
достављају технички 
листови односно 
атести одвојено за 
стакло и профил, 
прорачуном доказати 
потребну 
проводљивост. 
-Петокоморни ПВЦ 
профил са ојачаним 
челичним нерђајућим 
рамом. 
-Нискоемисионо 
термоизолационо 
стакло пуњено 
аргоном 4+15+4 мм. 
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04-02 Спољашња столарија-
врата 
Набавка, монтажа и 
уграђивање спољашњих 
двокрилних врата  са 
надсветлом и стакленом 
испуном (од 
нискоемисионог стакла 
4+15+4 пуњеног 
аргоном). Врата 
израдити од 
високоотпорног тврдог 
PVC-а са петокоморним 
системом профила и 
ојачаног челичним 
нерђајућим профилима, 
испуном и системом 
заптивања ЕПДМ гумом 
по шеми столарије и 
детаљима. Мере отвора 
узети након демонтаже 
постојећих врата и по 
њима израдити нова од 
PVC профила.  У складу 
са упутством надзорног 
органа приликом 
уградње извршити 
анкерисање елемената у 
зидове. Приликом 
уградње термоизолације 
на шпалетнама 
неопходно је да се види 
профил елемента у пуној 
ширини. Пре уградње 
доставити све неопходне 
атесте. 

минималне захтеване 
карактеристике: 
-Високоотпорни тврди 
ПВЦ са петокоморним 
системом профила и 
ојачаним челичним 
нерђајућим рамом. 
-Нискоемисионо 
стакло пуњено 
аргоном 4+15+4 мм. 

  

06-05 Набавка матерјала и 
уградња термоизолације 
од  камене вуне 
одговарајуће дебљине 
(стиродур сокла и 
шпалетне) (по детаљима 
из ЕЕЕ) која се треба 
залепити  одговарајућим 
лепком за подлогу и 
нивелисати. Плоче 
додатно учврстити 
помоћу пластичних 
типлова и анкера, 6 
ком/м2. Поставити 
металне и ПВЦ профиле 
за заштиту углова и 
ивица. Преко 

минималне захтеване 
карактеристике: 
Камена вуна тврдо 
пресована д=10цм, 
класе негоривости А1, 
густине 160 кг/м3. 
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постављених плоча 
равномерно нанети лепак 
у слоју 2-3 мм и 
утиснути са преклопом 
PVC мрежицу, преко 
целе површине. Након 
сушења нанети лепак у 
слоју дебљине 2-3 мм за 
изравнање целе 
површине. У цену 
урачунати сав потребан 
алат и постављање скеле. 
Обрачунава се по м2. 

11-02 Набавка материјала и 
уградња подних 
противклизних 
керамичких плочица у 
санитарним 
чворовима,магацинима, 
оставама и кухињама  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. 
Обрачун по м2 

минималне захтеване 
карактеристике: 
-Подне противклизне 
керамичке плочице I 
класе. 

  

11-04 Набавка и уградња 
противклизних 
гранитних керамичких 
плочица на улазном 
степеништу рампама и 
терасама на лепку. 
Плочице треба да буду  I 
класе, отпорне на мраз и 
стварање мрља. Пре 
постављања донети 
узорке на сагласност 
пројектанту. Пре 
уградње доставити све 
неопходне атесте. 
Обрачун по м2 

минималне захтеване 
карактеристике: 
-Противклизне 
гранитне плочица I 
класе, отпорне на мраз 
и стварање мрља. 

  

 
42-08 

Набавка, испорука и 
уградња "slip on-off" 
клима уређаја 
(спољашња и унутрашња 
јединица) тип "GWH 12 
NB-K3NNA", модел "Bee 

минималне захтеване 
карактеристике: 
Капацитет грејања 
11000BTU, енергетски 
разред А,  COP 3.61, 
капацитет хлађења 
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Premium White" производ 
"GREE" или 
одговарајући. 
Карактеристике климе: 
Капацитет грејања 
11000BTU, енергетски 
разред А,  COP 3.61, 
капацитет хлађења 
12000BTU, енергетски 
разред А, COP 3.21, 
расхладно средство 
R410A 

12000BTU, енергетски 
разред А, COP 3.21, 
расхладно средство 
R410A 

44-06 
 

Набавка, испорука, 
уградња и пуштање у рад 
котла на пелет "TKЕ 50“ 
– снаге од 48 до 52kw, 
произвођач "PODVIS 
KBC"  Књажевац  или 
одговарајући у комплету 
са силосом од 190 
литара, гориоником "B-
MAXessential" снаге од 
30-50kW и аутоматиком 
у регулацију рада котла. 

минималне захтеване 
карактеристике: снаге 
од 48 kW, силос од 
190 литара, горионик 
и аутоматикa у 
регулацији рада котла 

  

44-08 Набавка, испорука и 
уградња циркулационе 
пумпе са фреквентном 
регулацијом 
"GRUNDFOS ALPHA 2 
20-50 130" са 
холендерима или 
одговарајућa. 
Карактеристике пумпе 
су: уградбена дужина 
130mm, максимални 
напор пумпе 50dm, 
масени  проток пумпе 
1,7m3/h, снага пумпе до 
5-45W, напон 230v, 
50Hz, IP 42 заштита. 

техничке 
карактеристике: напор 
пумпе 50dm, масени  
проток пумпе 1,7m3/h 

  

44-09 Набавка, испорука и 
уградња циркулационе 
пумпе са фреквентном 
регулацијом 
"GRUNDFOS ALPHA 2 
20-20 130" са 
холендерима или 
одговарајућa. 
Карактеристике пумпе 
су: уградбена дужина 
130mm, максимални 
напор пумпе 20dm, 
масени  проток пумпе 

техничке 
карактеристике: напор 
пумпе 20dm, масени  
проток пумпе 
0,693m3/h 
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0,693m3/h, снага пумпе 
до 5-45W, напон 230v, 
50Hz, IP 42 заштита 

44-10 Набавка, испорука и 
уградња челичне 
експанзионе посуде  са 
гуменом мембраном 
запремине V=50 литара 
тип "SM50" произвођач 
"Заваривач" или 
одговарајућа. 

минималне техничке 
карактеристике: 
запремина V=50 
литара 

  

44-11 Набавка, испорука и 
уградња чeличног 
акумулатора топле воде 
запремине 500 литара са 
изолацијом од 
полиуретана дебљине 
50мм, радни притисак 3 
бара, са мешним 
вентилом  DN32мм, са 
сигурносним вентилом, 
спољним 
термоиндикатором, 
прикључцима за улаз 
излаз воде, отвором за 
чишћење произвођач 
"PODVIS KBC"  
Књажевац или 
одговарајући. Димензије 
акумулатора топлоте 
Ф850х1670мм. 

минималне техничке 
карактеристике: 
запремина 500 литара 

  

 
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 и за исти приложити 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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XIV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ 

 
У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____________________________________, изјављујем да 
        назив понуђача 
располажем опремом за извођење предметних радова, чија је врста, количина, година 
производње, облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели: 
 
 

Редни 
број Врста и тип Количина Година 

производње 

Облик 
поседовања 

(својина, 
закуп, лизинг) 

Напомен 

1.  
 
 

    

2.  
 
 

    

3.  
 
 

    

4.  
 
 

    

5.  
 
 

    

6.  
 
 

    

7.  
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8.  
 
 

    

9.  
 
 

    

10.  
 
 

    

 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
   

 



_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (47/2018) | 221 од 225 

XV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ  

 
У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 
        назив понуђача 
сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  
уговора, чија листа је наведена у следећој табели: 
 
 

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. 
Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији 
је образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора. 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
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XVI. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ  

 
У вези са чланом 77. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 
        назив понуђача 
су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци, чија листа је наведена у 
следећој табели: 
 
 
 

Ре
дн

и 
бр

ој
: 

Име и презиме 
извршиоца: Број лиценце: 

Назив понуђача / 
учесника у 
заједничкој 

понуди код кога 
је лице 

ангажовано 

    

     

    

    

    

    

    

 
 
Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопију лиценце и потврду о важењу 
лиценце, која мора бити оверена печатом и потписом имаоца лиценце. 
Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за 
извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на 
сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач 
документује доказима наведеним у тексту конкурсне документације. 
 
 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
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XVII. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 
Назив наручиоца изведених радова: 
Седиште наручиоца: 
Матични број: 
ПИБ: 

 
 
 

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 
 

ПОТВРДУ 
Да је понуђач____________________________________________________ 

(назив,седиште извођача радова/понуђача)   
 
за потребе наручиоца  _________________________________________________, 
квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове: 
 
• _________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у 

вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,  

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на 

основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године. 

 
Датум почетка радова:________________________ 
 
Датум завршетка радова:______________________ 
 
Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може 
употребити. 

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________. 
 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица наручиоца 
изведених радова 

   

 
 
 
Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести 
материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси 
уз понуду. 
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XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 
 

Понуђач _____________________________________________, даје  
 
 
 
 

И З Ј А В У 
О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 
 

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да 
ће,  уколико у поступку јавне набавке радова  на санацији и адаптацији  Дома здравља 
Петровац на Млави, амбуланта у Шетоњу  буде изабран као најповољнији и  уколико 
понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а 
најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, 
оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне 
набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 
стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих 
наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.  

 
 
 

Датум: М.П. Понуђач 
   

 
 

 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник 
групе понуђача. 
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XIX.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И 
ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
  Понуђач ________________________________________, даје следећу  

 
 
 

И З Ј А В У 
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У 

ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 
 
 

 Понуђач __________________________________________________, са седиштем у 
____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу 
Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови 
који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно 
техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. 
Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу 
бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.   
 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис 
   

 
 

 
 
 
За Наручиоца: _______________________      М.П. 
 (п о т п и с) 
 
 
 

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда 
била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно овлашћени 
члан групе понуђача и предтставник Наручиоца. 
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